
UCHWAŁA NR VII/105/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/734/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom 

i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu rozliczania tych 

dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. 
zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVI/734/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom 
i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu rozliczania tych dotacji 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, otrzymuje nowe brzmienie:

ROZLICZENIE POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI W OKRESIE …….........…. 20...ROKU

Nazwa jednostki: Organ prowadzący:

Status podmiotu prowadzonego przez organ prowadzący (publiczny/ niepubliczny).

Typ podmiotu:…………………………………………………………………………….......

Regon podmiotu ………………………………………………………………………………

NIP podmiotu ………………………………………………………………………………….

Data i numer wpisu do ewidencji:……………………………………………………………

Data i numer decyzji w/s zezwolenia na założenie podmiotu…………………………….

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2863



INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Liczba uczniów w tym:
Miesiąc

Liczba uczniów ogółem

z orzeczeniami objętych wczesnym wspomaganiem

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma 

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI

Wyszczególnienie Kwota
Kwota dotacji otrzymanej w roku

w tym przeznaczonej na specjalną organizację nauki 

Kwota dotacji wykorzystanej

w tym przeznaczonej na specjalną organizację nauki
Kwota niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym podlegająca 
zwrotowi
w tym przeznaczonej na specjalną organizację nauki

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW SFINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z DOTACJI

L.p. Rodzaj wydatku Wysokość poniesionych 
wydatków finansowych 
w ramach otrzymanej 

dotacji

Wysokość poniesionych 
wydatków przeznaczonych 
na specjalną organizację 

nauki
I. Wydatki bieżące

1. Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej 
placówkę, pełniącej funkcję dyrektora

2. Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogiczne, pracowników 
administracji j 

3. Pochodne od wynagrodzeń (np. składki na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy)

4. Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu, 

5. Wydatki na wynajem pomieszczeń

6. Wydatki pozostałe (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych), 
przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, 
wychowania i opieki w tym profilaktyki

II. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych

1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych

2. Zakup środków dydaktycznych służących procesowi 
dydaktyczno-wychowawczemu

3. Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego

4. Zakup mebli

5. Pozostałe wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne

Razem:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2863



Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie stanowi integralną 
część rozliczenia wykorzystanej dotacji.

Miejscowość data                                                    Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej

Rozliczenie dotacji

I.  Wydatki bieżące
Poz. 1. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej placówkę, pełniącej funkcję dyrektora
L.p. Kontrahent Rodzaj i numer 

dokumentu(np. lista 
płac)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data wydatku Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz. 2. Wynagrodzenie kadry pedagogiczne, pracowników administracji  
L.p. Kontrahent Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista 
płac)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data wydatku Kwota wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz. 3. Pochodne od wynagrodzeń (np. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
L.p. Kontrahent Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista 
płac)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data wydatku Kwota wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz.4.  Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu, 
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis 

wydatku
Rodzaj i numer 
dokumentu (np. 
faktura, rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku 

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz.5.  Wydatki na wynajem pomieszczeń
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis 

wydatku
Rodzaj i numer 
dokumentu (np. 
faktura, rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz.6. Wydatki pozostałe (z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych), przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, 
wychowania i opieki w tym profilaktyki  
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis 

wydatku
Rodzaj i numer 
dokumentu (np. 
faktura, rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona 
na specjalną 
organizację 
nauki
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SUMA:

II.  Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Poz. 1. Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis wydatku Rodzaj 

i numer 
dokumentu 
(np. faktura, 
rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz. 2. Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis wydatku Rodzaj 

i numer 
dokumentu 
(np. faktura, 
rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz. 3. Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis wydatku Rodzaj 

i numer 
dokumentu 
(np. faktura, 
rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz.4. Zakup mebli
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis wydatku Rodzaj 

i numer 
dokumentu 
(np. faktura, 
rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Poz. 5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
L.p. Kontrahent Rodzaj/Opis wydatku Rodzaj 

i numer 
dokumentu 
(np. faktura, 
rachunek)

Data dokumentu 
(chronologicznie)

Data 
wydatku

Kwota 
wydatku 
z dotacji

Kwota wydatku 
przeznaczona na 
specjalną 
organizację 
nauki

SUMA:
Razem suma wydatków na zakup środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji ( I i II)

OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

Oświadczam, ze wszystkie dane podane przez mnie są zgodne z rzeczywistością.

Miejscowość data                                                              Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

  

 

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Edward Lasok
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