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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania 
i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące  jednostkami 
samorządu gminnego oraz osoby fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z póź. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2203), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 
Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne, wprowadza się 
następujące zmiany:   

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w § 1 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek 
wychowania przedszkolnego lub szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia 
specjalnego i profilaktyki społecznej, wyłącznie na sfinansowanie wydatków wymienionych w art. 35 ustawy.

2. Dotacja udzielana jest na rok budżetowy, na wniosek organu prowadzącego placówkę wychowania 
przedszkolnego lub szkołę, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji oraz przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 33 ustawy.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla placówki wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 
2 do uchwały.

5. Organ właściwy do udzielenia dotacji, może wezwać organ prowadzący składający wniosek o jego 
uzupełnienie oraz złożenie dodatkowych wyjaśnień.

6. Organ prowadzący szkołę lub placówkę wychowania przedszkolny jest zobowiązany do 
powiadomienia organu dotującego o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Ustalenie wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje na 
podstawie złożonej przez organ prowadzący do organu właściwego do udzielenia dotacji, pisemnej 
informacji o faktycznej liczbie uczniów, w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 
i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, 
zwanej dalej informacją miesięczną, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa:

a) wzór dla placówki wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

b) wzór dla szkoły stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach, o których mowa w ust. 1, organ 
prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa korektę tej informacji wraz 
z uzasadnieniem.
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4. Dotacja przekazywana jest w sposób i w termiach określonych w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy.

5. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego we wniosku organ prowadzący 
niezwłocznie pisemnie informuje organ właściwy do udzielenia dotacji o dokonanej zmianie.

6. Dotacja przekazana na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Wykorzystanie dotacji podlega rozliczeniu.

2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę, który otrzymuje dotację 
z budżetu Gminy Wołczyn, sporządza roczne rozliczenie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem 
rozliczenia wydatków, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy.

3. Roczne rozliczenie otrzymanych dotacji organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego 
lub szkołę sporządza w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok budżetowy.

4. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w § 1, kończy swoją działalność w trakcie trwania 
roku kalendarzowego, organ prowadzący powiadamia organ dotujący o zakończeniu działalności oraz 
składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, 
nie później jednak niż do dnia likwidacji szkoły lub placówki.

5. Weryfikacja i końcowe rozliczenie dotacji przekazanej w roku budżetowym dokonywane jest 
przez organ dotujący w ciągu 30 dni od daty złożenia rozliczenia za dany rok kalendarzowy lub za okres 
prowadzenia działalności w danym roku.

6. Dotacje udzielone z budżetu gminy:

a) w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego,

b) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

c) pobrane  nienależnie,

d) pobrane w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi.

7. Zasady zwrotu dotacji wymienionych w ust. 6, a także naliczania odsetek od kwot zwrotów 
określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869 ze zm.).

8. Zakres danych, które powinny być zawarte w rocznym rozliczeniu otrzymanych dotacji przez 
organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego lub szkołę, z uwzględnieniem rozliczenia 
wydatków, o których mowa w art. 35 ust. 4 określa:

a) wzór rozliczenia dotacji dla szkoły stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

b) wzór rozliczenia dla placówki wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

9. Organ dotujący ma prawo żądania złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących 
przedstawionych rozliczeń i ich korekt.”;

4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.     

5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.    

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.    

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.    

8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.    

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.             

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Burmistrz Wołczyna

Wniosek
o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań oświatowych na rok 20......

.............................................................................................................
(szkoła)

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: ...............................................................................................

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

Numer REGON ................................................., numer NIP .................................................................

2. Osoby upoważnione do reprezentowania organu prowadzącego: ........................................................

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

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

3. Nazwa i siedziba dotowanej szkoły ......................................................................................................

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

Numer REGON ................................................., numer NIP ..................................................................

4. Numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły :

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

5. Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania dotowanej szkoły :

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

6. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, właściwy do przekazania należnej dotacji:

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

7. Planowana liczba uczniów w roku 20..............

Lp Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Liczba uczniów 
ogółem

2

w tym liczba 
uczestników zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych 
oraz 
liczba uczniów z 
orzeczeniem o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego ze 
względu na:* 
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
...............................

.....

......

......

.....

........

.......

.....

........

......

.....

........

.......

.....

......

......

.....

........

.......

.....

..........

.......

.....

..........

.......

.....

...........

........

.....

.........

.......

.....

.........

.......

.....

.........

.......
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* dotyczy uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających orzeczenie o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

W tabeli proszę podać rodzaj niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Oświadczam/y, że:

a) podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przepisami o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

c) zapewniamy w szkole bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki, wychowania i opieki, o których mowa 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, ze zm.).

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

(miejsce i data sporządzenia wniosku)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących szkołę)
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Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Burmistrz Wołczyna 

Wniosek
o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na rok 20.......

...................................................................................................................
(placówka wychowania przedszkolnego)

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: ................................................................................................

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

Numer REGON ........................................................., numer NIP .........................................................

2. Osoby upoważnione do reprezentowania organu prowadzącego: ..........................................................

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

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

3. Nazwa i siedziba dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:

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

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

Numer REGON ......................................................., numer NIP ............................................................

4. Numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego:

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

5. Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:  
..............................................................................................................................................

6. Numer rachunku bankowego dotowanej placówki wychowania przedszkolnego, właściwy do przekazania 
należnej dotacji: ..........................................................................................................................

7. Planowana liczba wychowanków w roku 20...........

Lp Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Liczba uczniów 
ogółem

2

w tym liczba 
uczestników zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych 
oraz 
liczba uczniów z 
orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego ze 
względu na:* 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
................................

.....

......

......

.....

........

.......

.....

........

......

.....

........

.......

.....

......

......

.....

........

.......

.....

..........

.......

.....

..........

.......

.....

...........

........

.....

.........

.......

.....

.........

.......

.....

.........

.......

3 w tym liczba dzieci 
objętych wczesnym 
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wspomaganiem  
rozwoju**

* dotyczy uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W tabeli proszę podać rodzaj niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

** dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa 
w art. 127 ust. 5 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 
oraz w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

8. Planowana liczba wychowanków według miejsca zamieszkania, w tym zamieszkałych na terenie innej 
gminy ujętych w wierszu 1 tabeli w punkcie 7 (z wyłączeniem dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego)

Lp Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 GMINA WOŁCZYN

Liczba wychowanków  
ogółem:
z tego według roczników:
20.......
20.......
20.......
20.......
20.......

2 GMINA ........................
Liczba wychowanków
ogółem:
z tego według roczników:
20.......
20.......
20.......
20.......
20.......

3 GMINA ........................
Liczba wychowanków  
ogółem:
z tego według roczników:
20.......
20.......
20.......
20.......
20.......

9. Oświadczam/y, że:

a) podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przepisami o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

c) zapewniamy w placówce wychowania przedszkolnego bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki, 
wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1148, ze zm.).

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

(miejsce i data sporządzenia wniosku)

..................................................................................
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(podpis/y osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących placówkę wychowania przedszkolnego)
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Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Burmistrz Wołczyna 

Informacja o liczbie uczniów w Szkole ........................................................................
w miesiącu ....................... 20....... roku

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: ................................................................................................

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

Numer REGON .............................................., numer NIP .....................................................................

2. Nazwa i siedziba dotowanej szkoły podstawowej .................................................................................

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

Numer REGON ................................................., numer NIP .................................................................

3. Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania dotowanej szkoły podstawowej:

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

6. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, właściwy do przekazania należnej dotacji:

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

7. Liczba uczniów w pierwszym roboczym dniu miesiąca ustalona na podstawie dokumentacji prowadzonej 
przez szkołę:

1) uczniowie ogółem: ............................, w tym:

a) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: ........................,

c) uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

rodzaj niepełnosprawności                                                           liczba       klasa

- ................................................................................................ -  ...................., ..........

- ................................................................................................ -  ...................., ..........

- ................................................................................................ -  ...................., ..........

8. Oświadczam/y, że podana liczba uczniów jest zgodna ze stanem faktycznym.

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

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących szkołę)
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Załącznik Nr 4 do uchwały

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Burmistrz Wołczyna 

Informacja o liczbie wychowanków w ............................................................................
(nazwa placówki wychowania przedszkolnego)

w miesiącu ....................... 20....... roku

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: ................................................................................................

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

Numer REGON ....................................................., numer NIP .............................................................

2. Nazwa i siedziba dotowanej placówki wychowania przedszkolnego ......................................................

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

Numer REGON ................................................., numer NIP ..................................................................

3. Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:

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

4. Numer rachunku bankowego dotowanej placówki wychowania przedszkolnego, właściwy do przekazania 
dotacji należnej:

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

5. Liczba wychowanków w pierwszym roboczym dniu miesiąca ustalona na podstawie dokumentacji 
prowadzonej przez placówkę wychowania przedszkolnego:

1) wychowankowie ogółem: ............................, w tym:

2) dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju: .....................,

3) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: ........................,

4) wychowankowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

- ................................................................................................ -  ....................,

- ................................................................................................ -  ....................,

- ................................................................................................ -  ....................,

6. Wychowankowie według miejsca zamieszkania

ZAMIESZKALI
W GMINIE 
WOŁCZYN

 wychowankowie 

w tym:
dzieci objęte 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

w tym:
uczestnicy zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych

w tym: 
wychowankowie 

z orzeczeniem 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

Ogółem
Rocznik 20....
Rocznik 20....
Rocznik 20....
Rocznik 20....
Rocznik 20....

ZAMIESZKALI
W INNEJ GMINIE  wychowankowie 

w tym:
dzieci objęte 
wczesnym 

w tym:
uczestnicy zajęć rewalidacyjno - 

wychowawczych

w tym: 
wychowankowie 

z orzeczeniem 
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wspomaganiem 
rozwoju

o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

Ogółem
Rocznik 20....
Rocznik 20....
Rocznik 20....
Rocznik 20....
Rocznik 20....

Dane wychowanków uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego, spoza terenu Gminy 
Wołczyn

Lp. Imię i nazwisko wychowanka 
niebędącego mieszkańcem Gminy 

Wołczyn

Data urodzenia 
dziecka

Adres zamieszkania 
wychowanka

Nazwa Gminy, 
właściwej ze względu 

na miejsce 
zamieszkania

8. Oświadczam/y, że podana liczba wychowanków jest zgodna ze stanem faktycznym.

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

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących placówkę wychowania przedszkolnego)
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Załącznik Nr 5 do uchwały

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Wołczyn na dofinansowanie zadań szkolnych

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego:   ..............................................................................................

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

Numer REGON ................................................., numer NIP ..................................................................

2. Osoby upoważnione do reprezentowania organu prowadzącego: ...........................................................

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

3. Nazwa i siedziba dotowanej szkoły podstawowej ..................................................................................

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

Numer REGON ..............................................., numer NIP ...................................................................

4. Numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły podstawowej:

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

5. Nazwisko osoby upoważanionej do reprezentowania dotowanej szkoły podstawowej:

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

6. Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły podstawowej:

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

7. Rozliczenie liczby uczniów dotowanej szkoły:

w tym liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych*Lp. Miesiąc
Liczba 

uczniów 
ogółem

w tym liczba 
uczniów 

bez 
niepełnosprawności rodzaj niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem 

poradni psychologiczno-pedagogicznej Klasa

1 2 3 4 5 6
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

* dotyczy odpowiednio uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.) oraz odpowiednio w art. 312 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

8. Zestawienie wydatków bieżących szkoły sfinansowanych środkami z dotacji, zgodnie z art. 35 ust. 1-3 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych, w okresie objętym rozliczeniem – 
uczniowie pełnosprawni:
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Poz. Nazwa wydatku

Data i nr 
dowodu

poniesienia 
wydatku 

Kwota 
wydatku 

poniesiona 
z dotacji 

(zł)

Numer 
dowodu 

księgowego

1.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektora szkoły i 
pozostałych pracowników niepedagogicznych (w tym zatrudnionych 
na podstawie umowy cywilnoprawnej)

2.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby fizycznej 
zatrudnionej w szkole, w tym na podstawe umowy cywilnoprawnej 
(pracownicy pedagogiczni - nauczyciele)

3.

Wydatki na realizację zadań organu prowadzącego, o których mowa w 
art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe m.in. koszty obsługi 
administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, organziacyjnej 
wraz z pochodnymi, opłaty za media, remonty, zakup materiałów i 
wyposażenia itp. (bez wydatków wymienionych w punkcie 5)

4. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
obejmujących:

a) Książki i inne zbiory biblioteczne
b) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznemu 

c) Sprzęt rekreacyjny i sportowy 
dla dzieci i młodzieży

d) Meble

e) 

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o 
wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 
3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 
używania 

5)

Pozostałe wydatki bieżące (nie wymienione w poz. 1 – 4 tabeli) – 
należy dokładnie określić ich nazwy:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

Zestawienie zbiorcze rozliczenia dotacji przez szkołę za okres rozliczeniowy od ........ do ......... r. - uczniowie 
pełnosprawni

Wyszczególnienie Kwota
Dotacja otrzymana w okresie rozliczeniowym
Dotacja wykorzystana w okresie rozliczeniowym
Dotacja niewykorzystana w okresie rozliczeniowym

9. Zestawienie wydatków bieżących szkoły sfinansowanych środkami z dotacji, zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 
pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych, w okresie objętym 
rozliczeniem – uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Poz. Nazwa wydatku

Data i nr 
dowodu

poniesienia 
wydatku 

Kwota 
wydatku 

poniesiona 
z dotacji 

(zł)

Numer 
dowodu 

księgowego

1.

Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w 
orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w orzeczeniach 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz warunków ich 
realizacji, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych

a) Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi

b) Wynagrodzenie pomocy nauczycieli, asystenta nauczyciela wraz z 
pochodnymi
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c)
Zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów

d)

Pozostałe jakie (wymienić):
........................................................................................................
........................................................................................................
.............................................................................

2.

Wydatki szkoły na realizację zadań innych niż określone w poz. 1 
tabeli, do wysokości wyrażonej wzorem określonym w art. 35 ust. 5 
pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a przeznaczone na 
(wymienić jakie): 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................

Suma wydatków na organziację kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych sfinansowanych z dotacji

Zestawienie zbiorcze rozliczenia dotacji przez szkołę za okres rozliczeniowy od ........ do ......... r. - uczniowie 
niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wyszczególnienie Kwota
Dotacja otrzymana w okresie rozliczeniowym
Dotacja wykorzystana w okresie rozliczeniowym
Dotacja niewykorzystana w okresie rozliczeniowym

10. Oświadczenie organu prowadzącego:

- Oświadczam, że informacje podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

- Oświadczam, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).

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

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących szkołę)
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Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia....................2019 r.

Rozliczenie dotacji udzielonej prze Gminę Wołczyn
na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: ................................................................................................

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

Numer REGON ................................................, numer NIP ...................................................................

2. Osoby upoważnione do reprezentowania organu prowadzącego: ...........................................................

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

3. Nazwa i siedziba dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:

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

Numer REGON .............................................., numer NIP .....................................................................

4. Numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego:

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

5. Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania dotowanej placówki wychowania przedszkolnego

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

6. Numer rachunku bankowego dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:

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

7. Rozliczenie liczby uczniów w placówce wychowania przedszkolnego, na których przekazano dotację:

w tym liczba 
uczniów niepełnosprawnych, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych * 

Lp. Miesiąc
Liczba 

uczniów 
ogółem

określenie nazwy niepełnosprawności 
zgodnie z orzeczeniem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

np. st. lekki
słabosłyszący

liczba 
uczniów

np.
1
1

uczniów 
realizujących 

wczesne 
wspomaganie 
rozwoju **

uczniów spoza 
gminy Wołczyn

1 2 3 4 5 6 7
1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec
7. Lipiec
8. Sierpień
9. Wrzesień
10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień

* dotyczy odpowiednio uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 
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2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz odpowiednio w art. 312 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

** dotyczy uczniów realizujących w podmiocie dotowanych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na 
podstawie posiadanej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa 
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz 
odpowiednio w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe.

8. Zestawienie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego sfinansowanych środkami z dotacji, 
zgodnie z art. 35 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w okresie 
objętym rozliczeniem – uczniowie pełnosprawni:

Poz. Nazwa wydatku

Data i nr 
dowodu

poniesienia 
wydatku 

Kwota 
wydatku 

poniesiona 
z dotacji 

(zł)

Numer 
dowodu 

księgowego

1.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dyrektora placówki 
wychowania przedszkolnego i pozostałych pracowników 
niepedagogicznych (w tym zatrudnionych na podstawie umowy 
cywilnoprawnej)

2.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby fizycznej 
zatrudnionej w placówce wychowania przedszkolnego, w tym na 
podstawie umowy cywilnoprawnej (pracownicy pedagogiczni - 
nauczyciele)

3.

Wydatki na realizację zadań organu prowadzącego, o których mowa w 
art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe m. in. koszty obsługi 
administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, organizacyjnej 
wraz z pochodnymi, opłaty za media, remonty, naprawy, zakup 
materiałów i wyposażenia itp. (bez wydatków wymienionych w punkcie 
4)

4. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
obejmujących:

a) Książki i inne zbiory biblioteczne
b) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznemu 

c) Sprzęt rekreacyjny i sportowy 
dla dzieci i młodzieży

d) Meble

e) 

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla 
których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania 

5)

Pozostałe wydatki bieżące (nie wymienione w poz. 1 – 4 tabeli) – 
należy dokładnie określić ich nazwy:
....................................................................................................................
.............
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

Zestawienie zbiorcze rozliczenia dotacji przez placówkę wychowania przedszkolnego za okres rozliczeniowy 
od ........ do ......... r. - uczniowie pełnosprawni

Wyszczególnienie Kwota
Dotacja otrzymana w okresie rozliczeniowym
Dotacja wykorzystana w okresie rozliczeniowym
Dotacja niewykorzystana w okresie rozliczeniowym
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9. Zestawienie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego sfinansowanych środkami z dotacji, 
zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 
w okresie objętym rozliczeniem – uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego:

Poz. Nazwa wydatku

Data i nr 
dowodu

poniesienia 
wydatku 

Kwota 
wydatku 

poniesiona 
z dotacji 

(zł)

Numer 
dowodu 

księgowego

1.

Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w 
orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w orzeczeniach o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz warunków ich 
realizacji, o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych

a) Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi

b) Wynagrodzenie pomocy nauczycieli, asystenta nauczyciela wraz z 
pochodnymi

c)
Zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów

d)

Pozostałe jakie (wymienić):
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..............................

2.

Wydatki placówki wychowania przedszkolnego inne niż wymienione w 
poz.. 1, w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w 
odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 35 ust 5 pkt 3 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tzw. koszty wspólne) – 
należy określić nazwę wydatków:
np.
a) opłaty za media,
b) zakup sprzętu,
c) % wynagrodzenia dyrektora, itd.
……………………………………………………………………………
…………………………………...................................................…….

Suma wydatków na organizację kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych sfinansowanych z dotacji

Zestawienie zbiorcze rozliczenia dotacji przez placówkę wychowania przedszkolnego za okres rozliczeniowy 
od ........ do ......... r. - uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Wyszczególnienie Kwota
Dotacja otrzymana w okresie rozliczeniowym
Dotacja wykorzystana w okresie rozliczeniowym
Dotacja niewykorzystana w okresie rozliczeniowym

10. Oświadczenie organu prowadzącego:

- Oświadczam, że informacje podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

- Oświadczam, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.).

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

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)

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

(podpis/y osoby/osób reprezentujących organ prowadzący)
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...............................................................................................

(podpis/y osoby/osób reprezentujących placówkę wychowania przedszkolnego)
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Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest podyktowane wprowadzonymi zmianami w ustawie z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w szczególności w zakresie rozliczania
otrzymanych dotacji przez jednostki oświatowe prowadzone przez inne organy niż jednostki samorządu
terytorialnego.

Roczne rozliczenie środków musi uwzględniać wydatki, o których mowa w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych tj. wydatki związane z uczniami i wychowankami posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego mogą być wykorzystane
wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia
specjalnego.

Pozostałe zmiany zaproponowane w treści projektu uchwały i załączników mają charakter zmian
technicznych, uszczegóławiających procedurę związaną z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji. W związku
z tym zaistniała konieczność dostosowania obecnie funkcjonującej uchwały oraz załączników do wymogów
obecnych przepisów.
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