
UCHWAŁA NR VI/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje:

1. Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew dla zakładanych 
i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew przez osoby fizyczne i inne osoby prawne:

1) publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem 
publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół 
artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

2) publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, publicznych przedszkoli specjalnych,

3) publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a 
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów 
o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół 
podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz 
szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

5) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych, 
spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1b

6) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych, 
niespełniających wymagań określonych w art. 90 ust. 1b

7) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, spełniających wymagania określone 
w art. 90 ust. 1c

8) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niespełniających wymagań określonych 
w art. 90 ust. 1c

2. Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, w szczególności podstawy 
obliczania dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz 
w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin i sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. 1. Szkoły wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta i Gminy 
Pleszew w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu 
i rodzaju prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do 
wykorzystania, o której mowa w art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty na ucznia, nie niższej jednak niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Miasta i Gminy Pleszew.
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2. Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 
2 otrzymują dotacje z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na każdego ucznia z budżetu gminy w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto 
i Gminą Pleszew, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 
Miasto i Gminę Pleszew.

3. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 
dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na 
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Pleszew, pomniejszonych o opłaty 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu Miasta 
i Gminy Pleszew, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
i Gminę Pleszew.

4. Szkoły wymienione w § 1 ust. 1 pkt 4 w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

5. Przedszkola niepubliczne wymienione § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta 
i Gminy Pleszew dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, pomniejszonym o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu Miasta i Gminy 
Pleszew, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
i Gminę Pleszew.

6. Niepubliczne przedszkola wymienione w § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymują dotację z budżetu Miasta i Gminy 
Pleszew na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew wydatków 
bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasta i Gminę Pleszew w przeliczeniu na jednego 
ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią 
dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

7. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 otrzymują na każdego 
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 
równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Pleszew, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, które stanowią dochody budżetu Miasta i Gminy Pleszew, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Pleszew.

8. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 8 otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 
dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na 
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Pleszew, pomniejszonych o opłaty 
za korzystanie w wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu Miasta 
i Gminy Pleszew, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
i Gminę Pleszew.

9. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie 
z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde 
dziecko objęte tym wspomaganiem dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Miasta i Gminy Pleszew.
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10. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie 
z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują na każde 
dziecko objęte tym wspomaganiem dotację z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole/szkołę lub 
inną formę wychowania przedszkolnego na okres roku budżetowego.

2. Dotacji udziela się na wniosek prowadzących jednostki oświatowe wymienione w § 1 ust. 1-3  złożony 
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który służy zaplanowaniu dotacji 
w budżecie Miasta i Gminy Pleszew.

3. Jednostki oświatowe wymienione w § 1 ust. 4, 6, 8 otrzymują dotację pod warunkiem złożenia wniosku 
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2, 3 i 6 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Przyznanie dotacji dla jednostek o których mowa w § 1 ust. 5 i 7 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

6. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 5 i 7 jest udzielana pod warunkiem, że osoba prowadząca odpowiednio 
niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do 
udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji.

7. Na wniosek osoby prowadzącej szkołę/placówkę o których mowa w § 1 ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy 
Pleszew może wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 2, 3 lub na udzielenie dotacji 
w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego

8. Dotacje, przekazywane są w dwunastu częściach, na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 
do ostatniego dnia miesiąca z tym, że część za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia 
danego roku budżetowego.

9. Osoba prowadząca dotowane publiczne lub niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę wychowania 
przedszkolnego przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew do dnia 10 każdego miesiąca informację 
o liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

10. Osoba prowadząca publiczne lub niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę wychowania 
przedszkolnego sporządza:

1) miesięczne informacje o wykorzystanej dotacji w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Wzór informacji 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) półroczne rozliczenie wykorzystanej dotacji w terminie do 15 lipca roku bieżącego. Wzór rozliczenia stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3) roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji w terminie do 15 stycznia następnego roku lub w terminie 15 dni po 
upływie wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku lub 
w przypadku gdy termin wykorzystania jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega 
zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 4. 1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji, informacji o miesięcznej liczbie 
uczniów/wychowanków oraz w rocznym rozliczeniu dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, 
dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej dotowanego podmiotu,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczaniem, o których mowa w art 80 ust. 3d i 90 ust. 3d 
ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.

Id: 3DC5B78A-C85E-4703-A718-B0C4E4C8F0B7. Uchwalony Strona 3



3. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew 
na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną placówkę telefonicznie lub 
pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Osoby kontrolujące są uprawnione w szczególności do:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach, w których działalność jest 
wykonywana lub powinna być wykonywana,

b) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz 
udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli,

c) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w publicznych lub niepublicznych placówkach,

d) sprawdzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych,

e) wglądu do dokumentacji - litera b), c), d) oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące 
jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby 
reprezentujące kontrolowane placówki.

6. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej placówki w dniach i godzinach pracy 
obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

7. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie  kontrolowanej placówki, organ 
prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w 
ust. 6 w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

8. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować o organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego 
dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji.

9. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez 
kontrolujących.

§ 5. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej placówki.

2. Odmowa podpisania protokołu  prze kontrolowanego nie wstrzymuje dochodzenia zwrotu dotacji w trybie 
określonym w odrębnych przepisach.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/254/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2015 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/66/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

.........................................................                                               ..................................................
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość , data)

Burmistrz

Miasta i Gminy Pleszew

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA ROK .............

1. Wnoszę o udzielenie dotacji dla:

......................................................................................................................................................
(nazwa lub imię i nazwisko podmiotu)

......................................................................................................................................................
(adres)

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

2. Planowana liczba uczniów/wychowanków objętych opieką:

a) od 1 stycznia do 31 sierpnia ............. r.

liczba uczniów ogółem w tym niepełnosprawnych rodzaj niepełnosprawności

b) od 1 września do 31 grudnia ............. r.

liczba uczniów ogółem w tym niepełnosprawnych rodzaj niepełnosprawności

3. Wnioskujący o dotację zobowiązuje się do składania miesięcznych informacji do Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta i Gminy Pleszew o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków.

4. Numer rachunku bankowego szkoły/placówki, wydzielonego na potrzeby rozliczeń dotacji celowej

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

.........................................................
(imię i nazwisko sporządzającego)

......................................................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/66/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

.........................................................                                               ..................................................
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość , data)

Burmistrz

Miasta i Gminy Pleszew

NFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW

wg stanu na 1 dzień w miesiącu ................................... roku.............

1. Nazwa i adres szkoły/placówki:

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

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

2. Typ i rodzaj szkoły/placówki.....................................................................................................

3. Liczba uczniów/wychowanków na 1 dzień miesiąca ............................
w tym liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego:..............................

w tym:

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych 
uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi
niewidomych, słabowidzacych, z niepełnopsrawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi

niesłyszacych, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

z upośledzeniem w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym, z zespołem Aspergera, będącymi wychowankami przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego
liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiemrozwoju dziecka*

*dotyczy dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4. Liczba uczniów/wychowanków z innych gmin:

L.P. Nazwa Gminy Liczba uczniów/wychowanków

5. Uwagi .......................................................................................................................................

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

+-

.......................................................
(imię i nazwisko sporządzającego)

......................................................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/66/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

.........................................................                                               ..................................................
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość , data)

Burmistrz

Miasta i Gminy Pleszew

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI

OTRZYMANEJ W BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW

ZA MIESIĄC ................................... ROKU...........

1. Nazwa i adres szkoły/placówki

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

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

2. Kwota otrzymanej dotacji: .....................................................

3. Wydatkowano: .......................................................................

L.P
.

Numer i data
faktury / rachunku

Wystawca
faktury / rachunku

Data 
zapłaty

Określenie wydatku Kwota
w zł

W tym
z przyznanej

dotacji celowej
z budżetu Miasta
i Gminy Pleszew

Numer
pozycji

w księgach

Razem:

........................................................
(imię i nazwisko sporządzającego)

......................................................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/66/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

.........................................................                                               ..................................................
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość , data)

Burmistrz

Miasta i Gminy Pleszew

ROZLICZENIE DOTACJI

OTRZYMANEJ W BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW

ZA I PÓŁROCZE ROKU ..............

1. Półroczne rozliczenie dotacji celowej:

L.P. Miesiąc Liczba dzieci Wysokość otrzymanej dotacji Wysokość wykorzystanej dotacji 
wg miesięcznych informacji

1. Styczeń
2. Luty
3. Marzec
4. Kwiecień
5. Maj
6. Czerwiec

RAZEM:

2. Dotacja otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w okresie od stycznia do czerwca roku ................. 
w wysokości ............................. zł, została wykorzystana na prowadzenie placówki, w wysokości 
................................ zł, z tego

a) wydatki osobowe .......................... zł

b) wydatki rzeczowe ......................... zł

........................................................
(imię i nazwisko sporządzającego)

......................................................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/66/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

.........................................................                                               ..................................................
(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość , data)

Burmistrz

Miasta i Gminy Pleszew

ROZLICZENIE DOTACJI

OTRZYMANEJ W BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW

ZA ROK ..............

1. Roczne rozliczenie dotacji celowej:

L.P. Miesiąc Liczba dzieci Wysokość otrzymanej dotacji Wysokość wykorzystanej dotacji 
wg miesięcznych informacji

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:

2. Dotacja otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku ............ w wysokości ............................. zł, 
została wykorzystana na prowadzenie placówki, w wysokości ................................ zł, z tego

a) wydatki osobowe .......................... zł

b) wydatki rzeczowe ......................... zł

........................................................
(imię i nazwisko sporządzającego)

......................................................................................................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r.

Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) nakłada na
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dotowania przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne podmioty niż jednostka samorządu
terytorialnego.

Wprowadzone w ostatnim okresie zmiany w ustawie o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz.827),
ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014r., poz.7) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.811) powodują konieczność nowego uregulowania kwestii
związanych z udzielaniem dotacji. Wspomniane nowelizacje ustawy o systemie oświaty w sposób istotny
zmieniają oraz uszczegóławiają kwestie dotyczące podstawy obliczania dotacji na ucznia.

Ze względu na powyższe podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Pleszewie jest zasadne.
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