UCHWAŁA NR IV/44/2019
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 28 lutego 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października
2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/277/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2018 r. poz.644), wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik nr 3 do uchwały „Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jaworze na prowadzenie
niepublicznego przedszkola / niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego za rok…” otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Zbigniew Putek
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Załącznik do uchwały Nr IV/44/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 lutego 2019 r.

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Jaworze na prowadzenie
niepublicznego przedszkola / niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
za rok …………………………
1. Dane placówki :
Pełna nazwa placówki

……………………………………………………

Adres placówki

……………………………………………………

Regon………………………………………

Nip………………………………………………..

2. Kwota dotacji z wyłączeniem dotacji na kształcenie specjalne, realizację zajęć rewalidacyjno
wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju:
(narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)

- otrzymana w zł.

…………………………………………......

- wykorzystana w zł.

……………………………………………..

-niewykorzystana w zł.

…………………………………………….

(podlegająca zwrotowi do budżetu gminy Jaworze)

3.Kwota dotacji na kształcenie specjalne , realizację zajęć rewalidacyjno wychowawczych
( narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)

- otrzymana w zł.

…………………………………………….

- wykorzystana w zł.

…………………………………………….

- niewykorzystana w zł.

…………………………………………….

(podlegająca zwrotowi do budżetu gminy Jaworze)

4. Kwota dotacji na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
( narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)

- otrzymana w zł.

…………………………………………….

- wykorzystana w zł.

…………………………………………….

- niewykorzystana w zł.

…………………………………………….

(podlegająca zwrotowi do budżetu gminy Jaworze)
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5. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków niepublicznego przedszkola/ innej formy wychowania
przedszkolnego
Miesiąc

Liczba uczniów ogółem

w tym uczniów
niepełnosprawnych/
uczestników zajęć
rewalidacyjnowychowawczych

w tym dzieci
objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji z przeznaczeniem na
uczniów z wyłączeniem wydatków na kształcenie specjalne, realizację zajęć rewalidacyjno
wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju :
Rodzaje wydatków ( zgodnych z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych , narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kwota wydatków w okresie
sprawozdawczym w zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników
Wydatki na media
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy dydaktycznych
Remonty bieżące
Wynajem pomieszczeń
Pozostałe wydatki ( wymienić i opisać każdy wydatek)

Razem wydatki
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7. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji z przeznaczeniem na
zajęcia kształcenia specjalnego oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:
Rodzaje wydatków (na podstawie z art. 35 ust.4 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych , narastająco od początku roku do końca okresu
sprawozdawczego) przeznaczonych dla uczniów posiadających

orzeczenia kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnowychowawczych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Kwota wydatków w okresie
sprawozdawczym w zł.

Razem wydatki
8. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji z przeznaczeniem na
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:
Rodzaje wydatków (na podstawie z art. 35 ust.4 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych , narastająco od początku roku do końca okresu
sprawozdawczego) przeznaczonych dla uczniów posiadających
opinie wczesnego wspomagania rozwoju:

Kwota wydatków w okresie
sprawozdawczym w zł.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Razem wydatki

………………………………………………
( data i podpis)
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