
 

 

UCHWAŁA NR II/35/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga 

dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i  

placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej 

dotacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 12 ust. 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000, 1349 i 1432) oraz art. 32 i 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) Rada Miejska w Elblągu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXII/666/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli 

prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r. poz. 180) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: „Niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – otrzymują dotację w miesięcznej  kwocie 20,00 zł  na każdego 

ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% zajęć stałych, organizowanych w wymiarze nie mniejszym niż 

dwa zajęcia tygodniowo. 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do dnia 10 - tego każdego miesiąca, a za grudzień do dnia 7 grudnia, 

według stanu na 5 – ty dzień miesiąca, organ prowadzący z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 podaje informację 

o faktycznej liczbie: 

1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju; 

2) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym ze 

wskazaniem rodzaju niepełnosprawności; 

3) uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką wychowania 

przedszkolnego; 

4) uczniów objętych kształceniem w szkole, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym ze 

wskazaniem rodzaju niepełnosprawności; 

5) uczniów realizujących odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

6) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.’’; 
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3) załącznik nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) załącznik nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

6) załącznik nr 5 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

7) załącznik nr 6 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 

Antoni Czyżyk 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/35/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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

(pieczęć placówki wychowania     (miejscowość i data) 

przedszkolnego, szkoły, placówki)      

Prezydent Miasta Elbląg 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów /wychowanków 

w miesiącu …………..   roku……….. 

(wg stanu na 5- ty dzień miesiąca) 

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej placówki wychowania przedszkolnego, szkołę, placówkę: 

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

2. Pełna  nazwa  i adres  placówki  wychowania  przedszkolnego, szkoły, placówki: 

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

3. Rachunek bankowy placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki właściwy do przekazania 

należnej dotacji: 

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

4. Aktualna liczba uczniów wg stanu na piąty dzień miesiąca w: 

 

Ogółem 

 w tym: 

 2,5 latki 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki 7-latki 

i powyżej* 

a) przedszkolu        

w tym  - liczba uczniów spoza 

Elbląga  

       

- liczba uczniów objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju  

       

- liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym **  

       

- w tym odbywających roczne 

przygotowanie przedszkolne poza 

placówką ( zgodnie z art. 37 ust.1  

       

ustawy Prawo Oświatowe)         
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b) innej formie wychowania 

przedszkolnego  

       

w tym  - liczba uczniów spoza 

Elbląga  

       

- liczba uczniów objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju  

       

- liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym **  

       

- w tym odbywających roczne 

przygotowanie przedszkolne poza 

placówką ( zgodnie z art. 37 ust.1 

ustawy Prawo Oświatowe)  

       

c) w oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej 

       

w tym  - liczba uczniów spoza 

Elbląga  

       

- liczba uczniów objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju  

       

- liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym ** 

       

- w tym odbywających roczne 

przygotowanie przedszkolne poza 

placówką ( zgodnie z art. 37 ust.1 

ustawy Prawo Oświatowe)  

       

Szkoły: Ogółem 

w tym:  

I klasa II 

klasa 

III 

klasa 

IV 

klasa 

V 

klasa 

VI klasa VII 

klasa 

VIII 

klasa 

d) szkole podstawowej          

- w tym liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym **  

         

e) gimnazjum          

- w tym liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym ** 

         

f) szkole ponadpodstawowej  dla 

młodzieży 

         

- liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym **  

         

g) innych placówkach          

W tym - liczba dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem   

         

- liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym **  

         

h) liczba uczniów 

uczestniczących w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych  

         

*     art. 36 ust. 4 Prawo oświatowe 

**   w liczbie ogólnej,  liczba dzieci  posiadających orzeczenia o niepełnosprawności wg wag wynosi: 

a) słabowidzących - waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

b) słabosłyszących - waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

- waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 
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e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  - waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

h) inna niepełnosprawność (wymienić jaka: ……………………….) 

- waga P ………….. - liczba uczniów ………….. 

Liczba uczniów, na których zwiększona jest dotacja według określonych wag (np. na ucznia szkoły mniejszości 

narodowej, uczniowie spełniający obowiązek poza szkołą, uczniowie niepełnosprawni w oddziałach 

integracyjnych, uczniowie oddziałów dwujęzycznych, uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie 

małej szkoły,  itp.) 

Liczba 

uczniów 

         

Waga          

Klasa          

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

Sporządził: 

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

czytelny podpis i numer  telefonu    podpis i pieczątka imienna osoby 

osoby sporządzającej informację                                    prowadzącej lub upoważnionej do złożenia informacji 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/35/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Elbląg, dnia…………………………………… 

Informacja o liczbie uczniów 

w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki za miesiąc 

……………………………….. roku……………. 

(wg stanu na 5- ty dzień miesiąca) 

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

pieczątka szkoły 

1. Pełna nazwa i adres szkoły 

 

2. Rachunek bankowy szkoły  właściwy do przekazania należnej dotacji: 

Liczba uczniów szkoły:  

w tym w zawodzie: ………………………………….  

w tym w zawodzie: ………………………………….  

w tym w zawodzie: ………………………………….  

w tym w zawodzie: ………………………………….  

w tym w zawodzie: ………………………………….  

w tym w zawodzie: …………………………………..  

 Sporządził …………………………….                                ………………………………………… 

(imię, nazwisko i nr telefonu)                                              (podpis i pieczątka osoby prowadzącej lub 

upoważnionej do złożenia informacji) 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/35/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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

pieczątka placówki 

Elbląg, dnia…………………………………… 

Informacja o liczbie uczniów 

w placówkach oświatowo-wychowawczych 

za miesiąc ……………………………….. roku……………. 

1. Pełna nazwa i adres placówki 

 

2. Rachunek bankowy placówki właściwy do przekazania należnej dotacji: 

     

Lp. Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania Frekwencja ucznia uczestniczącego 

w co najmniej 50 % zajęć stałych, 

organizowanych w wymiarze 

nie mniejszym niż dwa zajęcia 

tygodniowo 

     

Sporządził …………………………….                    ……………………………………… 

(imię, nazwisko i nr telefonu)                           (podpis i pieczątka osoby prowadzącej lub upoważnionej 

do złożenia informacji) 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/35/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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

pieczątka podmiotu dotowanego 

        Elbląg, dnia ……………………………. 

         

Prezydent  Miasta Elbląg 

Informacja miesięczna 

o faktycznej liczbie wychowanków/uczniów 

Na podstawie § 7 ust. 5 Uchwały Nr ............ / 20….. Rady Miejskiej w Elblągu   z dnia ……… 20….r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych  

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

prowadzenia kontroli prawidłowości  pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji, informuję, że 

w miesiącu........ 20...... r. liczba uczniów spełniających  wymóg 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych. 
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w………………………………………………………………………………………………… 

( nazwa i adres podmiotu dotowanego) 

wynosi ……………. 

Wykaz  uczniów, którzy  na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych miesiącu……., spełnili wymóg 

50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

Lp. Nazwisko i imię PESEL Nr z księgi 

ewidencji 

uczniów 

Adres 

zamieszkania 

Kierunek 

kształcenia 

Frekwencja  

powyżej 50% 

       

       

       

       

………………………........................ 

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby upoważnionej 

do złożenia    wniosku) 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/35/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

…………………………………….. 

(pieczątka organu dotowanego) 

          Elbląg, dnia  ……………   r. 

Roczne/półroczne rozliczenie wykorzystania dotacji 

w roku ............. 

Część A 

Przedmiot informacji  Liczba dzieci 

/uczniów 

Stawka 

dotacji 

Należna 

dotacja(wynik) 

1. Wysokość dotacji otrzymanej na uczniów pełnosprawnych    

2.Faktyczna liczba uczniów za okres …………..    

3. Rozliczenie (pkt 1-2)    

Przedmiot informacji  Liczba dzieci 

/uczniów 

Stawka 

dotacji 

Należna 

dotacja(wynik) 

1. Wysokość dotacji otrzymanej na uczniów 

niepełnosprawnych ( objętych kształceniem specjalnym)* 

   

2.Faktyczna liczba uczniów za okres ……………..    

3. Rozliczenie (pkt 1-2)    

Część B 

Zestawienie bieżących wydatków (bez nakładów inwestycyjnych) poniesionych w ramach 

otrzymanej dotacji 

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej 

dotacji 

Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji (narastająco od stycznia) 

1.Wynagrodzenia pracowników oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy: 

 

a)wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli  

b)wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników 

administracji i obsługi 

 

c)wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dyrektora  
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2.Wydatki związane z realizacją zadań organu 

prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe. 

 

3.Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych,               

o których mowa w art. 35 ust.1 pkt.2 – ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych w tym: 

 

a)książki i inne zbiory biblioteczne  

b)środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- 

wychowawczemu realizowanemu w placówkach 

wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach 

 

c)sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży  

d)meble  

e)pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne 

i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości określonej 

zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 

odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

przychodu w 100% 

ich wartości w momencie oddania do używania. 

 

4.Kwota wydatków na kształcenie specjalne, wyliczona 

zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych* 

 

5.Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na kształcenie 

specjalne* 

 

Ogółem  

Kwota niewykorzystanej dotacji  

*Obowiązuje od 01.01.2019 r. 

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

Sporządził: 

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

 (imię, nazwisko i nr telefonu)                                  (podpis i pieczątka osoby prowadzącej lub osoby 

upoważnionej do złożenia informacji) 
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