
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/401/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,  przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby 
prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/401/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 
27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,  
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 
przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Treść nowego załącznika nr 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019r.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2018 r.

………………………………. Wodzisław Śląski, dnia ………………….

(pieczątka jednostki)

Prezydent Miasta

Wodzisławia Śląskiego

Rozliczenie wykorzystania dotacji za ……. rok

1. Nazwa i adres jednostki dotowanej: .....................................................

2. Rozliczenie dotacji:

Wysokość dotacji otrzymanej

Wysokość wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji

Kwota niewykorzystanej dotacji

3. Informacja o liczbie uczniów w okresie sprawozdawczym:

w tym:Miesiąc Liczba 
ogółem

liczba uczniów 
niepełnosprawnych

rodzaj 
niepełnosprawności

liczba dzieci objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

liczba uczestników zajęć 
rewalidacyjno-

wychowawczych

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

4. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania dotacji:
Lp. Numer 

rachunku, 
faktury lub 

innego 
dowodu 

Pełna kwota 
zobowiązania

Data 
wystawienia 

rachunku, 
faktury lub 

innego 

Przedmiot dokonanego 
zakupu lub płatności 

(przeznaczenie 
wydatku)

Data 
dokonanej 
płatności

Kwota wydatku 
sfinansowanego 

z dotacji

Kwota wydatku 
związanego 

z realizacją zadań 
związanych 

z organizacją 
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księgowego dowodu 
księgowego

kształcenia 
specjalnego oraz 
organizacją zajęć 
rewalidacyjno-

wychowawczych
1
2
3
…

Razem ze środków dotacji

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

(podpis osoby prowadzącej)
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIX/401/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez
osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.
2203) ustala sposób obliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 w/w ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala
tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie uczniów oraz termin i sposób
rozliczenia wykorzystania dotacji. Od 1 stycznia 2019r. wchodzi w życie wynikający z art. 35 ust. 4 i 5 w
związku z art. 147 pkt. 4 w/w ustawy dodatkowy wymóg osobnego rozliczania dotacji przekazanych na
uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach i wskazania w
rozliczeniu osobno wydatków poniesionych na organizację kształcenia specjalnego.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.

Przyjęcie uchwały nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu miasta.
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