
UCHWAŁA NR XVII/211/2019
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/609/2018 Ray Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym 
na terenie Miasta Czeladź, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu 

i sposobu rozliczenia jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/609/2018 Ray Miejskiej w Czeladzi  z dnia 28 lutego 2018  r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Miasta 
Czeladź, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej 
wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie „Burmistrz Miasta Czeladź w oparciu o dokumentację organizacyjną, 
finansową i dokumentację przebiegu nauczania, przeprowadza kontrolę jednostki pod względem 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej na zadania określone w art. 35 ust. 1 i 5 ustawy 
o finansowanie zadań oświatowych, w tym przedstawionych danych o liczbie uczniów i wydatkowaniu 
dotacji”;

2) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w  życie po  upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

Jolanta Moćko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2019 r.

Poz. 8744



 
Załącznik 

do uchwały Nr XVII/211/2019 
Rady Miejskiej w Czeladzi 
z dnia 27 listopada 2019 r. 

 
 

 
________________________________ 

                                                                                                                                                                                                   (miejscowość i data) 
_____________________________________                                                 
                      (organ prowadzący)                                         
 
_____________________________________ 
                   (adres / siedziba) 
 

 
        BURMISTRZ 
        MIASTA CZELADŹ 
 
 

 
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI 

OTRZYMANEJ W  _________ ROKU Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ 
 

 
Pełna nazwa i adres przedszkola 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 1. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku ……………: 

Roczna kwota dotacji otrzymanej na uczniów pełnosprawnych   

Roczna kwota dotacji wykorzystanej na uczniów pełnosprawnych   

Kwota dotacji niewykorzystanej na uczniów pełnosprawnych  (podlegająca zwrotowi  
do budżetu gminy Czeladź) 

  

Roczna kwota dotacji otrzymanej na kształcenie specjalne, realizację zajęć  
rewalidacyjno wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

  

Roczna kwota dotacji wykorzystanej na kształcenie specjalne, realizację zajęć  
rewalidacyjno wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

  

Kwota dotacji niewykorzystanej na kształcenie specjalne, realizację zajęć rewalidacyjno 
wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (podlegająca zwrotowi 
do budżetu gminy Czeladź) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 8744



Tab. 2  Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji: 

Lp. Rodzaj wydatków Kwota 

1 
Wydatki bieżące poniesione na cele działalności przedszkola ogółem (art. 35 ust. 1 pkt 1 
ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) 

  

  w tym   

  a) Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę/przedszkole/inną formę wychowania 
przedszkolnego   

  b) Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10  
ust. 1 Prawo oświatowe.   

2 
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem (art. 35  
ust. 1pkt 2 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)   

  w tym   

  a) książki i inne zbiory biblioteczne   

  b) środki dydaktyczne   

  c) sprzęt sportowy i rekreacyjny   

  d) meble   

  e) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne   

3 
Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z organizacji kształcenia  
specjalnego, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań  
oświatowych.   

Łącznie (1-3)   

 

Tab. 3. Zestawienie dokumentów na podstawie których sporządzono rozliczenie dotacji otrzymanej  
na uczniów pełnosprawnych: 

Lp. 
Rodzaj dokumentu  

(np. faktura, rachunek, 
umowa, lista płac) 

Numer  
dowodu 

księgowego 

Data  
wydatku 

Poz.  
z tab. 2 

Kwota wydatku 
Kwota  

rozliczona  
z dotacji 

              

              

              

              

RAZEM WYDATKI     

 

Tab. 4. Zestawienie dokumentów na podstawie których sporządzono rozliczenie dotacji otrzymanej  
na kształcenie specjalne, realizację zajęć rewalidacyjno wychowawczych oraz zajęć wczesnego  
wspomagania rozwoju 

Lp. 
Rodzaj dokumentu  

(np. faktura, rachunek, 
umowa, lista płac) 

Numer  
dowodu 

księgowego 

Data  
wydatku 

Poz.  
z tab. 2 

Kwota wydatku 
Kwota  

rozliczona  
z dotacji 

              

              

              

              

RAZEM WYDATKI     

 
 
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ......................................................................................... 
 
 
Imię i nazwisko osoby prowadzącej  placówkę: ................................................................................................ 
 
 
 

........…………………….......................................... 
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący ) 
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