UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia
2019 r.

o zmianie Uchwały Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 6 czerwca
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem
rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 i poz.
1696) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1287)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/245/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, dla których Gmina Żychlin jest
organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

(

radcąAs^awny
Iwona ŚnlMtanka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.............. /19
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia........................ 2019 r.

BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

(WZÓR)
Druk - roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za................ rok
(Termin złożenia rozliczenia - do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji)

Część A. Dane o organie prowadzącym
1. Nazwa, adres, nr telefonu
2. Dane przedszkola / szkoły
(Nazwa, adres, numer i data zaświadczenia
o wpisie do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych, numer konta bankowego)
3. Dane osoby reprezentującej organ
prowadzący
(Imię i nazwisko, pełniona funkcja)

Część B. Rozliczenie wykorzystania dotacji
1. Kwota przekazanej dotacji ogółem:.............................
w tym: kwota dotacji na organizację kształcenia specjalnego i realizację zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.......................
2. Kwota wykorzystanej dotacji ogółem:............................
w tym: kwota dotacji na organizację kształcenia specjalnego i realizację zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.......................
3. Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem:............................
w tym: kwota dotacji na organizację kształcenia specjalnego i realizację zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych............................
4. Zestawienie wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji:

Rodzaj wydatku

1. Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek
poniesiony na cele działalności, w tym na:

a) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 35 ust. 1

Kwota poniesionych wydatków
na organizację
nie uwzględniających
organizacji kształcenia kształcenia
specjalnego i realizacji specjalnego i
zajęć rewalidacyjnorealizację zajęć
wychowawczych
rewalidacyjnowychowawczych

pkt 1 lit. a) ustawy
b) sfinansowanie wydatków, o których mowa w art.
35 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy
2. Zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne

b) środki dydaktyczne służące procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny
d) meble
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne, o których
mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy
Suma wydatków:

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do złożenia informacji)

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr........... Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia

2019 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2019 r.
szkoły i przedszkola niepubliczne zostały zobligowane do osobnego rozliczania
środków, które otrzymują jako dotację na kształcenie specjalne przekazywane na
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczestników
zajęć rewaIidacyjno-wychowawczych.
W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania obecnie funkcjonującego
załącznika nr 3 do uchwały (stanowiącego wzór - Druk - roczne rozliczenie
wykorzystania dotacji za ............... rok) do obowiązujących przepisów prawa.
W załączniku nr 3 niniejszej uchwały rozszerzono wzór o możliwość odrębnego
rozliczenia dotacji udzielanej na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Z powyższego wynika, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

