
UCHWAŁA NR III/33/18
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/609/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XLVI/609/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 8323



 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                         Knurów, dnia ……………………… 
(pieczątka przedszkola/placówki) 
 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

ZA ……………………. ROK 

 

I. Dane organu prowadzącego placówkę 

Nazwa osoby prawnej/imię i 
nazwisko osoby fizycznej    

Adres osoby prawnej/osoby 
fizycznej 

  

II. Dane osoby reprezentującej placówkę 

Imię i nazwisko 
  

III. Dane placówki 

Nazwa 
  

Adres  
  

Data i numer zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji placówek 
niepublicznych    

 

IV. Faktyczna liczba uczniów w okresie sprawozdawczym 

Miesiąc 
Liczba wszystkich 

uczniów 

w tym liczba uczniów 
z opinią o wczesnym 

wspomaganiu 
rozwoju 

w tym liczba uczniów 
z orzeczeniem 

o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

w tym liczba uczniów 
zamieszkałych poza 

Gminą Knurów 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Styczeń         

Luty         

Marzec         

Kwiecień         

Maj         

Czerwiec         

Lipiec         

Sierpień         

Wrzesień         

Październik         

Załącznik do uchwały Nr III/33/18

Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2018 r.
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Listopad         

Grudzień         

Razem          

 
 

V. Otrzymana dotacja z budżetu Gminy Knurów 

Miesiąc 
Na wszystkich 

uczniów 
w tym uczniów bez 

opinii i orzeczeń 

w tym uczniów 
z opinią o wczesnym 

wspomaganiu 
rozwoju 

w tym uczniów 
z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Styczeń         

Luty         

Marzec         

Kwiecień         

Maj         

Czerwiec         

Lipiec         

Sierpień         

Wrzesień         

Październik         

Listopad         

Grudzień         

Razem          

 
 

VI. Wydatki sfinansowane z dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

L.p. Rodzaj wydatku Kwota 

1.     

2.     

3.   

RAZEM   

 
 

VII. Wydatki sfinansowane z dotacji bez wydatków na uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Przeznaczenie otrzymanej dotacji Kwota 

a) Wynagrodzenie dyrektora placówki   

b) Wynagrodzenie pracowników (bez dyrektora)   

c) Pochodne od wynagrodzeń ( składki na ubezpieczenia 
społeczne, fundusz pracy) 

  

d) Opłaty za media   
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e) Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń   

f) Zakup materiałów i wyposażenia (poniżej podać szczegóły)   

L.p. 

Oznaczenie, data 
dokumentu 
księgowego (np. 
faktury) 

Kwota 
zobowiązania 

Rodzaj wydatku 
Kwota wydatku 
sfinansowana z dotacji 

1.         

2.         

3.         

g) Zakup pomocy dydaktycznych (poniżej podać szczegóły)   

L.p. 

Oznaczenie, data 
dokumentu 
księgowego (np. 
faktury) 

Kwota 
zobowiązania 

Rodzaj wydatku 
Kwota wydatku 
sfinansowana z dotacji 

1.         

2.         

3.         

h) Pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu 
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej 
(poniżej podać szczegóły) 

  

L.p. 

Oznaczenie, data 
dokumentu 
księgowego (np. 
faktury) 

Kwota 
zobowiązania 

Rodzaj wydatku 
Kwota wydatku 
sfinansowana z dotacji 

1.         

2.         

3.         

RAZEM (suma poz. a-h)   

 
 
 

VIII. Informacja o wykorzystaniu dotacji na uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

Kwota otrzymanej dotacji  
(tabela V, kolumna V) 

……………………. zł 
(słownie: ……………………………..) 

Kwota wykorzystanej dotacji 
(tabela VI) 

……………………. zł 
(słownie: ……………………………..) 

Kwota niewykorzystanej dotacji 
(różnica między kwotą otrzymaną 
i wykorzystaną) 

……………………. zł 
(słownie: ……………………………..) 

 
 

IX. Informacja o wykorzystaniu dotacji na uczniów nieposiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego 

Kwota otrzymanej dotacji  
(tabela V, kolumna III + kolumna IV) 

……………………. zł 
(słownie: ……………………………..) 
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Kwota wykorzystanej dotacji 
(tabela VII) 

……………………. zł 
(słownie: ……………………………..) 

Kwota niewykorzystanej dotacji 
(różnica między kwotą otrzymaną 
i wykorzystaną) 

……………………. zł 
(słownie: ……………………………..) 

 
 
 
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1458). 

 
 
 
 
                                                                                ….…………………………………………….. 
                                                                                  Podpis i pieczątka organu prowadzącego 
 
 
 
Termin składania informacji: do 15 stycznia roku następnego po roku rozliczeniowym 
Miejsce składania wniosku: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie 
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