
 

 

UCHWAŁA NR X/110/19 

RADY MIEJSKIEJ W PISZU 

z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie gminy Pisz przez osoby 

fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 oraz 1309) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287) Rada Miejska 

w Piszu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji 

udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie gminy Pisz przez osoby fizyczne lub prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz. 697) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Osoba prowadząca jednostkę oświatową sporządza i przekazuje organowi dotującemu do dnia 

31 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy roczne rozliczenie wykorzystania 

dotacji, z wyszczególnieniem rzeczywistej liczby uczniów oraz kwot na poszczególne rodzaje wydatków. 

2. W przypadku przekazania prowadzenia jednostki oświatowej innej osobie fizycznej lub prawnej 

w trakcie roku kalendarzowego, osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje jednostkę oświatową składa 

w terminie 15 dni od dnia dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia 

zakończenia działalności. 

3. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca jednostkę oświatową, która zakończyła działalność jednostki 

oświatowej w trakcie trwania roku kalendarzowego, dokonuje rozliczenia dotacji za okres od początku 

roku kalendarzowego do dnia zaprzestania działalności w terminie 15 dni od dnia zaprzestania 

działalności. 

4. Rozliczenie dotacji składa się dla każdej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego odrębnie. 

5. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. W uchwale Nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji 

udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie gminy Pisz przez osoby fizyczne lub prawne 

inne niż jednostka samorządu terytorialnego, załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4107



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Edmund Lipnicki 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr X/110/19 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

 

……………………………… 

(pieczęć placówki) 

 

Burmistrz Pisza 

 

Rozliczenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Pisz za rok………….. 

1. Pełna nazwa i adres jednostki oświatowej 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………........................................................ 

2. Organ prowadzący: 

……………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………....................... 

3. Kwota dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Pisz......................................................................................zł, 

- w tym kwota na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego (art. 35 ust. 4)………………..….….zł, 

4. Kwota wykorzystanej dotacji…………………………………………………………….…………….….zł, 

- w tym na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego (art. 35 ust. 4)……………...………...…….zł, 

5. Kwota niewykorzystanej dotacji……..……………………………………………………………...…….zł, 

- w tym na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego (art. 35 ust. 4)...……………………...…....zł 

6. Faktyczna liczba uczniów uczęszczających do jednostki oświatowej w poszczególnych miesiącach. 

Miesiąc 

Liczba uczniów wg. stanu 

na pierwszy dzień miesiąca 

( z wyłączeniem uczniów 

wykazanych w pozycjach 

3, 4, 5) 

Uczniowie z 

orzeczeniem o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Uczniowie objęci zajęciami 

rewalidacyjno-

wychowawczymi 

Uczniowie objęci 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

1 2 3 4 5 

     

     

 Łącznie:    

7. Zestawienie wydatków uwzględnionych w ewidencji księgowej jednostki oświatowej, sfinansowanych 

z dotacji. 

Lp. Nazwa wydatku 

Wysokość poniesionych 

wydatków od początku 

roku kalendarzowego 

1. Wydatki bieżące  

1) Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej jednostkę oświatową, jeżeli pełni 

funkcję dyrektora  

 

2) Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi  

3) wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.10 ust. 1 ustawy - Prawo 

oświatowe, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

zakupy  

i objęcie akcji lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 
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2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o 

których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy - o finansowaniu zadań 

oświatowych 

 

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego i zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy -  

o finansowaniu zadań oświatowych (wymienić w kolejnych pozycjach 

jakie): 
1) ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

 

4. Razem  

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Sporządził: ………………………………….     ……………..………..……………………… 

podpis,  nr telefonu     (data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego) 
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