
 
 

UCHWAŁA NR XIX/424/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 26 maja 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby 
prawne inne niż Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Rada Miejska 
uchwala 

§ 1. W Uchwale nr XV/337/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 
Miasto Bielsko-Biała, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Miasta Bielska-Białej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 5 ust. 6, 

2) zmienia się załącznik Nr 7 nadając mu treść określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

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

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Janusz Okrzesik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2020 r.

Poz. 4491



         

 

…………………………… 

pieczątka szkoły/placówki 

 

 

Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji przekazanej na uczniów, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych za …… rok, 

przedszkola / szkoły / placówki oświatowej / innej formy wychowania przedszkolnego / zespołu 

 

I. Zestawienie wydatków na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. 

 

1. Wydatki bieżące. 

Poz. 1a) Wynagrodzenie netto dyrektora szkoły, placówki (nie dotyczy osoby fizycznej, prowadzącej 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki) 

L.p. 
Rodzaj i numer dokumentu 

(np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) 

- chronologicznie 

Kwota wydatku  

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 1b) Wynagrodzenie osoby fizycznej, prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub 

placówki 

L.p. 
Rodzaj i numer dokumentu 

(np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) 

– chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

  

  

Suma  

Poz. 1c) Wynagrodzenia netto nauczycieli zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, 

umowę o dzieło 

L.p. 
Rodzaj i numer dokumentu 

(np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) 

– chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 1d) Wynagrodzenia netto pozostałych pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 

umowę zlecenie, umowę o dzieło 

L.p. 
Rodzaj i numer dokumentu 

(np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) 

– chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 
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Suma  

Poz. 2a) Pochodne od wynagrodzeń - ZUS 

L.p. 
Rodzaj i numer dokumentu 

(np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) 

– chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 2b) Pochodne od wynagrodzeń - Urząd Skarbowy 

L.p. 
Rodzaj i numer dokumentu 

(np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) 

– chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 3 - Wydatki eksploatacyjne (energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna) 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu (np.: 

faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku 

z dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami z dotacji 

      

      

Suma  

Poz. 4 - Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku (z 

dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami z dotacji 

      

      

Suma  

Poz. 5 - Pozostałe wydatki 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku (z 

dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami z dotacji 

      

      

Suma  

Razem suma wydatków bieżących  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4491



2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 2e ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami z dotacji 

      

      

Suma  

 

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji (1 + 2) 

 

 

II. Zestawienie wydatków innych związanych z organizacją kształcenia specjalnego. 

 

1 - Wydatki bieżące. 

 

Poz. 1a) Wynagrodzenie netto dyrektora szkoły, placówki (nie dotyczy osoby fizycznej, prowadzącej 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki) 

L.p. 

Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista 

płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) – 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 1b) Wynagrodzenie osoby fizycznej, prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub 

placówki 

L.p. 

Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista 

płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) – 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

  

  

Suma  

Poz. 1c) Wynagrodzenia netto nauczycieli zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, 

umowę o dzieło 

L.p. 

Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista 

płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) – 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma 

 

 

Poz. 1d) Wynagrodzenia netto pozostałych pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, 

umowę zlecenie, umowę o dzieło 
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L.p. 
Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 2a) Pochodne od wynagrodzeń - ZUS 

L.p. 
Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 2b) Pochodne od wynagrodzeń - Urząd Skarbowy 

L.p. 
Rodzaj i numer 

dokumentu (np. lista płac) 

Data dokonania 

wydatku (zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej płatność 

sfinansowano z dotacji 

     

     

Suma  

Poz. 3 - Wydatki eksploatacyjne (energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna) 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami  

z dotacji 

      

      

Suma  

Poz. 4 - Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku 

(z dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami 

z dotacji 

      

      

Suma  

Poz. 5 - Pozostałe wydatki 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku (z 

dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami z 

dotacji 
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Suma  

Razem suma wydatków bieżących  

 

2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 2e ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

L.p. 
Rodzaj (tytuł) 

wydatku 

Rodzaj i numer 

dokumentu 

(np.: faktura, 

rachunek) 

Data 

dokonania 

wydatku 

(zapłaty) - 

chronologicznie 

Kwota 

wydatku (z 

dokumentu) 

Kwota, w jakiej 

płatność 

sfinansowano 

środkami 

z dotacji 

      

      

Suma  

 

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji (1 + 2) 

 

 

Czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego 

 

 

Miejscowość, data 
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