
Projekt

z dnia  16 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVIII/...../18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta 
Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz 
trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.17 i art.21 ustawy z dnia 27 października 2017r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450 
z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/544/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla 
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) uchyla się § 3. 

2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku przerwy wakacyjnej w jednostkach dotacja udzielana jest na liczbę 
uczniów wskazaną w informacji,  w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym trwała 
przerwa wakacyjna.”;

3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Miesięczną wysokość dotacji oblicza się jako iloczyn 1/12 podstawy obliczenia 
i ilości uczniów.”;

4) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której 
mowa w niniejszym paragrafie oraz wypłacana w terminach i w sposób określony 
w art.34 ust.1 ustawy.”;

5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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..............................................................
          (pieczęć jednostki)

 
Rozliczenie otrzymanych środków dotacji w roku ....................r.

Pełna nazwa jednostki ..........................................................................................................................................

Typ jednostki ........................................................................................................................................................

Imię nazwisko, numer tel. osoby sporządzającej informację ...............................................................................

...............................................................................................................................................................................

1. Rozliczenie liczby uczniów, na których przekazano dotacje:

Lp. Miesiąc Liczba uczniów
ogółem

w tym: liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba uczniów
objętych

wczesnym
wspomaganiem

rozwoju
Liczba uczniów Rodzaj

niepełnosprawności

1 Styczeń
2 Luty
3 Marzec
4 Kwiecień
5 Maj
6 Czerwiec
7 Lipiec
8 Sierpień
9 Wrzesień
10 Październik
11 Listopad
12 Grudzień
13 Razem (suma 

poz. 1-12)

2. Rozliczenie otrzymanych dotacji:

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Kwota dotacji otrzymanej w roku ….

w tym na uczniów niepełnosprawnych

2 Kwota dotacji wykorzystanej

3
Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym podlegającej 
do zwrotu.

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/...../18

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 2 sierpnia 2018 r.
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3. Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji).

Lp. Rodzaje wydatków finansowanych w
ramach dotacji

Wysokość poniesionych
wydatków finansowanych 

w ramach otrzymanej
dotacji

Wysokość poniesionych
wydatków finansowanych

w ramach otrzymanej
dotacji na uczniów
niepełnosprawnych

I. Wydatki bie żące

1. Wynagrodzenia pracowników

2.
Pochodne od wynagrodzeń (np. składki 
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 
Pracy)

3.
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup 
energii, wody, gazu

4. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

5.

Pozostałe wydatki niestanowiące wydatków 
inwestycyjnych przeznaczone na realizację 
zadań z zakresu kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej

II. Zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

1
Zakup książek i innych zbiorów 
bibliotecznych

2
Zakup środków dydaktycznych służących 
procesowi dydaktyczno – wychowawczemu

3 Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego

4 Zakup mebli

5
Pozostałe wydatki na środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne

Ogółem

..........................................................................
                       podpis osoby sporządzającej

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

......................................   ............................................................................
   miejscowość, data podpis i pieczęć osoby prowadzącej jednostkę
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