
 

UCHWAŁA NR XXIII/189/2016 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 

z dnia  31 sierpnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicz-

nych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych                       

i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobra-

nia i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2156, oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) Rada Miejska Białogardu uchwala, co na-

stępuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/379/2014 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2014 r. poz. 2169 oraz 2015 r. poz. 2384) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 uchyla się ust. 4; 

2) w § 5: 

a) ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę albo dyrektor przedszkola lub szkoły podają Burmistrzo-

wi, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, informację o liczbie uczniów przedszkola lub szkoły we-

dług stanu na pierwszy dzień roboczy  tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3. 

2. Osoba prowadząca szkołę albo dyrektor szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek  szkolny lub 

obowiązek nauki, w informacji o której mowa w ust. 1, podają liczbę uczniów uczestniczących w co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. 

3. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci do przedszkola lub szkoły po pierwszym dniu ro-

boczym danego miesiąca, podaje się w informacji o liczbie uczniów w miesiącu następnym. Dotacja na 

tych uczniów za miesiąc, w którym zostali przyjęci do przedszkola lub szkoły, przekazywana jest łącznie  

z dotacją za miesiąc następny.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a Wzór informacji miesięcznej o liczbie uczniów przedszkola stanowi załącznik nr 1a, a informacji 

miesięcznej o liczbie uczniów szkoły – załącznik nr 1b do uchwały.”; 

3) w § 7 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę przekłada Burmistrzowi do dnia 15 stycznia następnego 

roku roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za poprzedni rok budżetowy.”; 
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4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a. 1. Jeżeli z rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji lub innej podstawy prawnej wynika obo-

wiązek przekazania z budżetu Miasta dodatkowej kwoty dotacji za rok budżetowy, którego rozliczenie 

dotyczy,  lub poprzednie lata budżetowe, dotacja ta jest przekazywana na rachunek bankowy przedszkola 

lub szkoły łącznie z częścią dotacji za następny miesiąc po miesiącu przedłożenia  przez przedszkole lub 

szkołę rocznego rozliczenia lub dokumentu, z którego wynika obowiązek przekazania dodatkowej kwoty 

dotacji. 

2. Dodatkowa kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na refundację wydat-

ków związanych z realizacją zadań przedszkola lub szkoły poniesionych przez przedszkole lub szkołę  w 

okresie roku budżetowego, w którym dodatkowa kwota dotacji została przekazana, albo wydatków po-

niesionych w roku budżetowym, którego dodatkowa kwota dotacji dotyczy, pod warunkiem, że wydatki 

te nie były uwzględnione w rozliczeniu dotacji za rok, którego dodatkowa kwota dotacji dotyczy.”; 

5) załącznik nr 1 „Wniosek o udzielenie dotacji” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniej-

szej uchwały; 

6) po załączniku nr 1 dodaje się załączniki: 

a) nr 1a „Informacja  miesięczna o  liczbie uczniów przedszkola” w brzmieniu stanowiącym  załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały, 

b) nr 1b „Informacja  miesięczna o  liczbie uczniów szkoły” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały; 

7) załącznik nr 2 „Rozliczenie wykorzystania dotacji” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia   

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Sławomir Domański 
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     Załączniki do uchwały Nr XXIII/189/2016 

  Rady Miejskiej Białogardu 

  z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Załącznik nr 1 

………..………………, dnia ……………… r. 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

Z BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARD 

DLA PRZEDSZKOLA – INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – SZKOŁY * 

                                                      NA ……….. ROK 

 

I. Dane osoby prowadzącej: 

1) imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwa (firma) osoby prawnej: 

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

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

2) adres zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej / siedziby osoby prawnej: 

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

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

II. Dane jednostki dotowanej: 

1)  nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły*: 

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

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

2) adres siedziby przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły*: 

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

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

III. Nazwa banku i numer rachunku bankowego przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego 

/ szkoły*, na który ma być przekazywana dotacja: 

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

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

IV. Planowana liczba uczniów: 

Okres 

Planowana 

liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym: 

liczba uczniów objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju
1) 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

styczeń – sierpień 

……. r. 

   

wrzesień – grudzień 

…….. r. 

   

1) nie dotyczy gimnazjum 

…………………………………………..…….. 

                                                             (podpis osoby prowadzącej) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
 

    …………………., dnia ……………….……….r. 

 

                                                                                              Burmistrz Białogardu 

                                                                                                

INFORMACJA MIESIĘCZNA 
O LICZBIE UCZNIÓW PRZEDSZKOLA 
W MIESIĄCU …………… 20……. ROKU 

 
I. Dane osoby prowadzącej: 

1) imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwa (firma) osoby prawnej: 

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

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

2) adres zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej / siedziby osoby prawnej: 

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

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

II. Dane jednostki dotowanej: 

1)  nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego*: 

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

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

2) adres siedziby przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego*: 

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

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

III. Liczba uczniów przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego* według stanu na pierwszy                   

dzień roboczy miesiąca …………… 20…… roku: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa gminy, 

której mieszkańcem 

jest uczeń 

 

Liczba uczniów 

 

w tym: 

liczba uczniów 

objęta wczesnym 

wspomaganiem 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
 

A 

w tym 

B  

A 

w tym  

B 

 

A 

w tym  

B 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Miasto Białogard       

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7. Razem       

A – ogółem liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. 

B – liczba uczniów przyjętych po pierwszym dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 

 

 

……………………………….…………………………. 

                                                                                           (podpis osoby prowadzącej   

                                                                                            lub dyrektora przedszkola) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

…………………., dnia ……………….……….r. 

 

                                                                                              Burmistrz Białogardu 

                                                                                                

INFORMACJA MIESIĘCZNA 
O LICZBIE UCZNIÓW SZKOŁY 

W MIESIĄCU …………… 20……. ROKU 
 

I. Dane osoby prowadzącej: 

1) imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwa (firma) osoby prawnej: 

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

2) adres zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej / siedziby osoby prawnej: 

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

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

III. Dane jednostki dotowanej: 

11)  nazwa szkoły  

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

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

2) adres siedziby szkoły 

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

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

 
III. Liczba uczniów szkoły według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca ……………. 20……. 

roku (szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, podają liczbę uczniów, którzy 

uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu): 
 

 

Liczba uczniów 

w tym: 

liczba uczniów objęta 

wczesnym wspomaganiem
1) 

 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

A w tym B A w tym B A w tym B 

1 2 3 4 5 6 

      

 
1) nie dotyczy gimnazjum 

A – ogółem liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. 

B – liczba uczniów przyjętych po pierwszym dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 

 
 ……………………………….…………………………. 

                                                   (podpis osoby prowadzącej  

                                                     lub dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 4 

 
    ……….…………………, dnia …………………. r. 

 

 

                                                                                               Burmistrz Białogardu 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

OTRZYMANEJ Z BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARD 

W ROKU …….. 

 
I. Dane osoby prowadzącej: 

1) imię i nazwisko osoby fizycznej / nazwa (firma) osoby prawnej: 

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

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

2) adres zamieszkania lub siedziby osoby fizycznej / siedziby osoby prawnej: 

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

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

II. Dane jednostki dotowanej: 

1)  nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły*: 

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

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

2) adres siedziby przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły*: 

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

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

III. Zestawienie liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku …….. na podstawie informacji 

miesięcznych o liczbie uczniów oraz kwot części miesięcznych otrzymanej dotacji: 
 

 

Lp. 

 

Miesiąc 

 

Liczba uczniów 

 

w tym Kwota            

części 

miesięcznej 

dotacji 

 

objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju
1) 

 

niepełnosprawnych 

1. 2 3 4 5 6 

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. Roczna kwota otrzymanej dotacji z budżetu Miasta  

14. Dodatkowa kwota dotacji za poprzedni rok budżetowy lub poprzednie lata 

budżetowe otrzymana w roku, którego rozliczenie dotyczy 

 

15. Łączna kwota otrzymanej dotacji z budżetu Miasta (Lp.13 + Lp 14)  

 
1) 

nie dotyczy gimnazjum 
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IV.  Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Białogard w roku ……….. w wysokości ………… zł została 

przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego/szkoły* w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, 

i wykorzystana na: 
 

Lp. Rodzaj wydatku sfinansowanego z otrzymanej dotacji 

Kwota 

wydatku 
sfinansowana              

z dotacji za rok 

budżetowy, 

którego 

rozliczenie 

dotyczy  
(cz. III. Lp. 13) 

Kwota wydatku 

sfinansowana               
z dodatkowej 

kwoty dotacji 

za poprzedni 

rok budżetowy 

lub poprzednie 

lata budżetowe 
(cz. III. Lp. 14) 

1 2 3 4 

A. Pokrycie wydatków bieżących (art. 90 ust. 3d pkt 1 ustawy)  

1. 

Wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole/inną formę 
wychowania przedszkolnego/szkołę*, jeżeli odpowiednio pełniła 

funkcję dyrektora przedszkola/ szkoły* albo prowadziła zajęcia w 

innej formie wychowania przedszkolnego 

  

2. Wynagrodzenia nauczycieli    

3. 
Wynagrodzenie pracowników opiekuńczo – wychowawczych 

niebędących nauczycielami 
  

4. 
Wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej, finansowej   

i organizacyjnej 
  

5. Składki naliczane od wynagrodzeń   

6. 
Wynagrodzenie za usługi na rzecz przedszkola/innej formy 

wychowania przedszkolnego/szkoły* 
  

7. 

Opłaty za media (ogrzewanie, gaz, energia elektryczna, woda, 

odprowadzanie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, itp) 

  

8. Czynsz za najem pomieszczeń   

9. Inne wydatki bieżące (wymienić jakie)   

B. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 90 ust. 3d pkt 2 ustawy) 

1. Książki i inne zbiory biblioteczne  

2. 

Środki (pomoce) dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – 

wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu/innej formy 

wychowania przedszkolnego/szkole* 

  

3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny   

4. 

Meble i inny sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego/szkoły* 

  

5.  

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne               

o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach                    

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 

  

C. Wydatki razem   

D. Wydatki ogółem (kol. 3 + 4)  

 

Kwota dotacji niewykorzystanej do końca ……….. roku wynosi …………………zł (cz. III. Lp. 15 – 

cz. IV. Lp. D) 

 

……………………………….…………………………. 

                                                   (podpis osoby prowadzącej) 

* niepotrzebne skreślić 
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