
UCHWAŁA NR XLVII/534/18
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/500/18 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Pszczyna dla 
niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr XLIV/500/18 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Pszczyna dla niepublicznych szkół, niepublicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2018 r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Pszczyna dla niepublicznych 
szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 
podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne oraz zarejestrowanych w prowadzonej przez gminę Pszczyna, ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych, a także tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji.”;

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek, który określa planowaną liczbę uczniów, wychowanków, 
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, złożony przez organ prowadzący do Burmistrza.”;

3) uchyla się § 4 ust. 2;

4) uchyla się ROZDZIAŁ 3. Podstawy obliczania dotacji, tj. § 6;
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5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dotacja ma charakter roczny i przekazywana jest w terminach przewidzianych w ustawie  
o finansowaniu zadań oświatowych”;

6) § 11 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania roku 
budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący tą jednostkę powiadamia Burmistrza 
o zakończeniu działalności tej jednostki i w terminie 15 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, na który przekazano ostatnią część dotacji, przekazuje Burmistrzowi 
rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana zakończyła 
działalność.

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, na który została udzielona dotacja organ 
prowadzący jednostkę dotowaną przekazał ją do prowadzenia innemu podmiotowi, powiadamia 
Burmistrza o zaistniałej zmianie i w terminie 15 dni, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, na który przekazano ostatnią część dotacji, przekazuje Burmistrzowi rozliczenie dotacji, za 
okres w którym prowadził dotowaną jednostkę, otrzymanych w roku budżetowym, w którym przekazał 
prowadzenia tej jednostki innemu podmiotowi.”;

7) uchyla się:

a) § 12 ust. 5,

b) § 12 ust. 7;

8) § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kontrolowany, na żądanie kontrolującego, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę 
kontrolującą, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumentację organizacyjną, dokumentację 
finansową, dokumentację przebiegu nauczania i inne nośniki informacji w sposób uporządkowany oraz 
udzielić wyjaśnień i informacji, ustnie lub na piśmie, w terminie określonym przez kontrolującego.”;

9) uchyla się § 14;

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

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

 

Przewodniczący Rady

Leszek Szczotka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/534/18

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 24 maja 2018 r.

(miejscowość i data)

Burmistrz Pszczyny
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna

(dane organu prowadzącego w tym adres)

ROZLICZENIE KWARTALNE/KOREKTA ROZLICZENIA KWARTALNEGO*
OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PSZCZYNA

W ROKU _ _ _ _ _ ZA KWARTAŁ: _ _ _ _ _

1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO szkoły niepublicznej (dla oddziału

przedszkolnego należy złożyć odrębne rozliczenie), niepublicznego przedszkola w tym

specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły

podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (rozliczenie w części dotyczącej

oddziału przedszkolnego)*:

2. Wysokość przekazanej w roku _ _ _ _ _ dotacji: _ _ _ _ _ zł (ogółem).

3. Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku _ _ _ _ _ za kwartał _ _ _ _ _:

1.

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji (z wyłączeniem dotacji
na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, na wczesne wspomaganie rozwoju)
(zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na
podstawie art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze** (zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na wczesne
wspomaganie rozwoju (zł)

2.
Kwota niewykorzystanej dotacji z poprzednich transz bieżącego roku
budżetowego (zł)

Rozliczenie otrzymanej dotacji:
Kwota poniesionych
i udokumentowanych

wydatków (zł)

3.

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele
działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły (zgodnie
z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

w tym (należy rozpisać wszystkie w/w wydatki)

wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych, w tym na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego
lub szkole

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę
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wychowania przedszkolnego lub szkołę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję
dyrektora przedszkola lub szkoły albo prowadzi zajęcia w innej formie
wychowania przedszkolnego

wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe

pozostałe wydatki bieżące

4.
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych)

Ogółem (wydatki pkt 3 + pkt 4):

5. Kwota niewykorzystanej dotacji (zł)

(podpis osoby upoważnionej)

Uwagi: Terminy składania rozliczeń:

- za kwartał I do 10 kwietnia roku, którego dotyczy rozliczenie;
- za kwartał II do 10 lipca roku, którego dotyczy rozliczenie;
- za kwartał III do 10 października roku, którego dotyczy rozliczenie;
- za kwartał IV do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

* niepotrzebne skreślić;

** uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczący w zajęciach

rewalidacyjno-wychowawczych (w tym spełniający obowiązek szkolny przez udział w zajęciach),

na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane zgodnie

z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/534/18

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 24 maja 2018 r.

(miejscowość i data)

Burmistrz Pszczyny
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna

(dane organu prowadzącego w tym adres)

ROZLICZENIE ROCZNE/KOREKTA ROZLICZENIA ROCZNEGO*
WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA W ROKU _ _ _ _ _

1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO niepublicznego przedszkola w tym

specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkoły

podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (rozliczenie dotyczące oddziału

przedszkolnego)*:

2. Rozliczenie dotacji udzielonej w _ _ _ _ _ roku.

1.

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji (z wyłączeniem dotacji
na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, na wczesne wspomaganie rozwoju)
(zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na
podstawie art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze** (zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na wczesne
wspomaganie rozwoju (zł)

Rozliczenie otrzymanej dotacji:
Kwota poniesionych
i udokumentowanych

wydatków (zł)

2.

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele
działalności placówki wychowania przedszkolnego (zgodnie z art.
35 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

w tym (należy rozpisać wszystkie w/w wydatki)

wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych, w tym na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego
lub szkole

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego lub szkołę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję
dyrektora przedszkola lub szkoły albo prowadzi zajęcia w innej formie
wychowania przedszkolnego

wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe
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pozostałe wydatki bieżące

3.
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych)

Ogółem (wydatki pkt 2 + pkt 3):

4.
Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy
Pszczyna (zł)

3. Rzeczywista liczba uczniów w _ _ _ _ _ roku:

Rzeczywista liczba uczniów
(suma poszczególnych miesięcy, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca)

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów
objętych

indywidualnym
nauczaniem***

Liczba uczniów objętych kształceniem
specjalnym na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego

wydanego na podstawie art. 127 ust. 10
ustawy - Prawo oświatowe

Liczba uczestników
zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych**

Liczba
uczniów/dzieci
objętych
wczesnym

wspomaganiem
rozwoju

uczniowie z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera

uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

uczniowie z inną niepełnosprawnością

z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją

słabosłyszący

z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim

słabowidzący

…

(podpis osoby upoważnionej)

Uwagi: Termin składania do dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

* niepotrzebne skreślić;
** uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczący w zajęciach
rewalidacyjno-wychowawczych, na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych wydane zgodnie z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe;
*** zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (kolumna nie
obejmuje uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/534/18

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 24 maja 2018 r.

(miejscowość i data)

Burmistrz Pszczyny
ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna

(dane organu prowadzącego w tym adres)

ROZLICZENIE ROCZNE/KOREKTA ROZLICZENIA ROCZNEGO*
WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ PSZCZYNA W ROKU _ _ _ _ _

1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pszczyna) oraz numer RSPO

niepublicznej szkoły (oddział przedszkolny na załączniku nr 6 do uchwały):

2. Rozliczenie dotacji udzielonej w _ _ _ _ _ roku.

1.

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji (z wyłączeniem dotacji
na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, na wczesne wspomaganie rozwoju)
(zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na
podstawie art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze** (zł)

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji na wczesne
wspomaganie rozwoju (zł)

Rozliczenie otrzymanej dotacji: Kwota poniesionych
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i udokumentowanych
wydatków (zł)

2.

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele
działalności szkoły (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych)

w tym (należy rozpisać wszystkie w/w wydatki)

wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych, w tym na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w szkole

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli pełni funkcję
dyrektora szkoły

wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe

pozostałe wydatki bieżące

3.
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych)

Ogółem (wydatki pkt 2 + pkt 3):

4.
Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy
Pszczyna (zł)

3. Rzeczywista liczba uczniów niepublicznej szkoły w _ _ _ _ _ roku:

Rzeczywista liczba uczniów
(suma poszczególnych miesięcy, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca)

Klasa Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów
objętych

indywidualnym
nauczaniem***

Liczba uczniów
bez nauczania
domowego
i kształcenia
specjalnego

Liczba uczniów
objętych

nauczaniem
domowym

Liczba
uczestników zajęć
rewalidacyjno-

wychowawczych**

Liczba dzieci
objętych wczesnym
wspomaganiem

rozwoju

I

II

III

IV

V

VI

VII
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VIII

Liczba uczniów ogółem objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe

w tym

z niepełnosprawnościami sprzężonymi

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

słabosłyszący

słabowidzący

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

zagrożeni niedostosowaniem społecznym

niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych

…

(podpis osoby upoważnionej)

Uwagi: Termin składania do dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

* niepotrzebne skreślić;
** uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniający obowiązek szkolny przez udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych, na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych zgodnie z art. 127 ust. 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
*** zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (kolumna nie obejmuje uczniów posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego).

ND - nauczanie domowe.
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