
UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/360/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji 
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 i z 2018 poz. 2245), 
Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/ 360 / 2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli wpisanych do ewidencji prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Brzeziny, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 1231)  
wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/54/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

(pieczęć organu prowadzącego) …………………., dnia ….................... r.

Informacja o liczbie uczniów
na miesiąc …............... ............. r.

1) nazwa i adres organu prowadzącego:

……………………………………………………………………………………………..……

2) nazwa i adres niepublicznego przedszkola:

…………………………………………………………………………………………………

3) liczba uczniów

Liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest 
informacja (stan na pierwszy roboczy dzień miesiąca)

Przewidywana liczba uczniów w miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym składana jest 
informacja

miesiąc: …………………rok …………….

liczba uczniów ogółem: …………

w tym: niepełnosprawnych:…………. tj.

……………………………….  ………...
(rodzaj niepełnosprawności z orzeczenia) (rok urodzenia ucznia)
Czy uczeń rekuzuje obowiązkowe wychowanie przedszkolne? 
…..
(dla każdego ucznia oddzielnie)

…….. liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, w tym uczniów niepełnosprawnych ……..

……... liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych 

……...liczba uczniów, którzy są mieszkańcami Miasta 
Brzeziny i nie są uczniami niepełnosprawnymi i  
uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

… uczniów, którzy nie są mieszkańcami Miasta Brzeziny, 
nie są uczniami niepełnosprawnymi i uczestnikami zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych: 
…..…       ………………………………..
(liczba)                   (nazwa gminy/miasta)
…..…       ………………………………..
(liczba)                   (nazwa gminy/miasta)

miesiąc: …………………rok …………….

liczba uczniów ogółem: …………

w tym: niepełnosprawnych:…………. tj.

……………………………….  ………...
(rodzaj niepełnosprawności z orzeczenia) (rok urodzenia ucznia)
Czy uczeń rekuzuje obowiązkowe wychowanie przedszkolne? …..
(dla każdego ucznia oddzielnie)

…….. liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w tym uczniów niepełnosprawnych ……..

……... liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych 

……...liczba uczniów, którzy są mieszkańcami Miasta 
Brzeziny i nie są uczniami niepełnosprawnymi i  
uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

… uczniów, którzy nie są mieszkańcami Miasta Brzeziny, 
nie są uczniami niepełnosprawnymi i uczestnikami zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych: 
…..…       ………………………………..
(liczba)                   (nazwa gminy/miasta)
…..…       ………………………………..
(liczba)                   (nazwa gminy/miasta)

Uwagi: .................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: …...........................nr tel.  ……………
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………...............................

(podpis organu prowadzącego lub osoby

upoważnionej do złożenia wniosku )

Id: 7E0606C8-1FAF-4327-8857-011EF0693D78. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/54/2019

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 31 stycznia 2019 r.

….........................................

(pieczęć organu prowadzącego) …………………., dnia ….................... r.

Rozliczenie wykorzystanej dotacji
z budżetu Miasta Brzeziny otrzymanej za okres ……..…….

1) Nazwa i adres organu prowadzącego: …………………………………..……………..

2) Nazwa i adres niepublicznego przedszkola: ……………………………………………

3) Kwota łączna otrzymanej dotacji …………………….

4) Liczba uczniów oraz kwota otrzymanej dotacji:
w tym Kwota otrzymanej dotacji na:

Lp Miesiąc

Liczba uczniów 
wykazywanych 
w informacjach 
miesięcznych
(wg stanu na 

pierwszy dzień 
roboczy miesiąca)

Liczba uczniów 
niepełnosprawnych

 i rodzaj 
niepełnosprawności

Liczba 
uczniów 
objętych 

wczesnym 
wspomaganie

m rozwoju

Liczba uczestników objętych 
zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi

organizację kształcenia 
specjalnego i zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych

pozostałe 
zadania

1. styczeń

2. luty

3. marzec

4. kwiecień

5. maj

6. czerwiec

7. lipiec

8. sierpień

9. wrzesień

10 październik

11 listopad

12 grudzień

Razem

5) Zestawienie rachunków, faktur lub innych dowodów księgowych 
Lp. Numer rachunku, 

faktury lub innego 
dowodu księgowego

Pełna kwota 
zobowiązania

Data wystawienia rachunku, 
faktury lub innego dowodu 
księgowego

Przedmiot 
dokonanego 
zakupu lub 
płatności

Data dokonanej 
płatności

Wskazane kwoty 
płatności angażującej 
środki dotacji

1.
2.
...

Razem ze środków dotacji:
Uwagi:....................................................................................................................................

6) Rozliczenie otrzymanych środków z dotacji wykorzystanych na uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Wydatkowanie na realizację oraz zapewnienie warunków realizacji:
zadań wynikających z zaleceń zawartych w:

Kwota 
otrzymanej 
dotacji  orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

 orzeczeniach o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno- 
wychowawczych 

indywidualnych 
programów zajęć

indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych 

innych zadań 
(proszę wymienić 
jakich ………..) 
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7) Zestawienie wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji, poniesionych na dofinansowanie 
realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego 
i profilaktyki społecznej w okresie objętym rozliczeniem:

Lp. Rodzaj wydatku
Kwota wydatku

sfinansowana
z dotacji

1. Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele działalności 
niepublicznego przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej , w tym: 

a) Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i dyrektora
b) Wynagrodzenia pozostałych pracowników
c) Składki od wynagrodzeń (koszty pracodawcy)

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa 
w art. 10 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 996 z późn. zm. )

d)

Proszę wymienić jakie…
2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym:
a) Książki i inne zbiory biblioteczne
b) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno– wychowawczemu

realizowanemu w placówkach  wychowania przedszkolnego
c) Sprzęt sportowy i rekreacyjny dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
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 1992r. 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

3. Pozostałe wydatki niestanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na 
realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia 
specjalnego i profilaktyki społecznej

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

8. a) Kwota łączna wykorzystanej dotacji …………….…….

8. b) Kwota dotacji otrzymana na uczniów pełnosprawnych: ………….. zł; kwota wykorzystana na 
uczniów pełnosprawnych: ………….. zł.

8. c) Kwota dotacji na kształcenie specjalne, otrzymana: ………….. zł; kwota wykorzystana: ………….. zł.

9. Kwota łączna dotacji niewykorzystanej

a) na uczniów pełnosprawnych: ……….……...

b) na kształcenie specjalne: ………………..

10. Kwota dotacji zwróconej / do zwrotu  ………….

Niniejszym oświadczam, że przedstawione powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ..............................nr tel. ......................

………...............................

(podpis organu prowadzącego lub osoby

upoważnionej do złożenia wniosku )
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