
 

 

UCHWAŁA NR II/27/2018 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania 

i wykorzystania 

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) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2203) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala: 

§ 1. W  uchwale Nr XXXVII/510/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 6 dodaje się ust. 5, który przyjmuje brzmienie: '5.Organy prowadzące niepubliczne przedszkole lub 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, które kończą swoją działalność w trakcie trwania 

roku budżetowego, składają  w terminie 15 dni od zakończenia działalności  pisemne rozliczenie 

z wykorzystania otrzymanej dotacji za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia 

działalności'. 

2) załącznik nr 3 przyjmuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady  Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2019 r.

Poz. 181



Załącznik do uchwały Nr II/27/2018 

Rady Miasta Wisła 

z dnia20 grudnia 2018 r. 

 

 
Burmistrz Miasta Wisła 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Wisła określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania poniżej przedstawiamy informację o bieżącym 

wykorzystaniu dotacji za okres ............ kwartału .............. roku otrzymanej przez niepubliczne 

przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 

(należy wpisać: nazwę przedszkola, adres, nr tel., adres e-mail) 

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

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

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

WYDATKI Z DOTACJI NA DZIECI/UCZNIÓW  

L.p. 
Podstawa wydatku - dowód źródłowy Wydatek z dotacji Uwagi 

Nazwa dowodu źródłowego Numer 

dowodu 
Data wydatku Kwota 

wydatku 
Przeznaczenie 

wydatku 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
______ ______ ______ Wydatki razem:  ______ ______ 

______ ______ ______ Otrzymana 

dotacja: 
 ______ ______ 

_____ ______ ______ Różnica:  ______ ______ 
______ 

  

w tym: 

  

WYDATKI Z DOTACJI NA KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

L.p. 
Podstawa wydatku - dowód źródłowy Wydatek z dotacji Uwagi 

Nazwa dowodu źródłowego Numer 

dowodu 
Data wydatku Kwota 

wydatku 
Przeznaczenie 

wydatku 
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______ ______ ______ Wydatki razem:  ______ ______ 

______ ______ ______ Otrzymana 

dotacja: 
 ______ ______ 

_____ ______ ______ Różnica:  ______ ______ 
______ 

 

 

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

  Miejscowość,  data                                                                                                                            pieczątka imienna i czytelny podpis   

                                                                                                                                                        osoby fizycznej lub osoby reprezentującej 

                                                                                                                                                             osobę prawną - organu prowadzącego  
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