
UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 
2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew 
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2020 r., poz. 713 t.j.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej Uchwały.  

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/215/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

.......................................... 
    (pieczęć organu prowadzącego)                                            

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/334/2017 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 

 

Termin złożenia : 

-   15 dni  od końca  półrocza, 

-  20 dni po zakończeniu roku, 
-  15 dni od zakończenia działalności 

- 15 dni po przekazaniu jednostki do prowadzenia innemu podmiotowi. 

 

   

            

  Burmistrz 

              Miasta i Gminy Pleszew  

 

ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ  

OTRZYMANEJ Z BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW   

 

 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły/przedszkola* 

………………………………....................................................................................................., 

 

2. Rozliczenie za okres: 

a) I półrocze ………….. roku*, 

b) za ………………….. rok*, 

c) po zakończeniu działalności* 

d)  po przekazaniu jednostki do prowadzenia innemu podmiotowi*. 
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3. Kwota dotacji łącznie (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego): 

a) otrzymana: …………….... zł;  

b) wykorzystana: ………….. zł. 

 

Lp. Miesiąc 

Liczba dzieci: Wysokość otrzymanej dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew: Wysokość wykorzystanej dotacji wg miesięcznych informacji: 

pełnosprawnych  niepełnosprawnych łącznie 
na uczniów 

pełnosprawnych 

na uczniów 

niepełnosprawnych 
łącznie 

na uczniów 

pełnosprawnych 

na uczniów 

niepełnosprawnych 
łącznie 

1. Styczeń             

2. Luty             

3. Marzec             

4. Kwiecień             

5. Maj             

6. Czerwiec             

7. Lipiec             

8. Sierpień             

9. Wrzesień             

10. Październik             

11. Listopad             

12. Grudzień             

13. RAZEM:          
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4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły/przedszkola* -  (wypełnia szkoła/przedszkole* tylko 

w przypadku prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wykazywaniu dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju): 

Miesiąc Liczba uczniów ogółem 

Liczba uczniów niepełnosprawnych w tym: 

objętych zajęciami rewalidacyjno- 

wychowawczymi  

objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju  

Styczeń    

Luty    

Marzec    

Kwiecień    

Maj    

Czerwiec    

Lipiec    

Sierpień    

Wrzesień    

Październik    

Listopad    

Grudzień    

RAZEM    

 

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola spoza terenu Miasta i Gminy Pleszew - niebędacych 

uczniami niepełnosprawnymi i uczniami obowiązkowego wychowania przedszkolnego: 

 

 

 

 

Miesiąc Liczba uczniów ogółem 

w tym liczba i nazwa 

gminy, z terenu której 

pochodzą dzieci 

Styczeń   

Luty   

Marzec   

Kwiecień   

Maj   

Czerwiec   

Lipiec   

Sierpień   

Wrzesień   

Październik   

Listopad   

Grudzień   
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6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku 

roku do końca okresu rozliczeniowego): 

Lp. Rodzaj wydatku 

Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z 

dotacji: 

na uczniów 

pełnosprawnych 

na uczniów 

niepełnosprawnych 

łącznie 

1. Wynagrodzenia nauczycieli,  pozostałych 

pracowników wychowawczo-opiekuńczych, obsługi 

organizacyjno-finansowej oraz pochodne od 

wynagrodzeń 

   

2. Wynagrodzenie dyrekcji podmiotu  oświatowego 

oraz pochodne od wynagrodzenia 

   

3. Wynajem pomieszczeń    

4. Wydatki bieżące (np. zakup materiałów i 

wyposażenia, opłaty za media, zakup pomocy 

dydaktycznych, zakup usług itp.) 

   

RAZEM:    

 

Punkty a i b wypełnia organ prowadzący szkołę: 

a) Limit wydatków poniesionych na realizację zadań innych niż określone w art. 35 ust. 4, obliczony 

zgodnie z art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych………………………. 

b) Faktyczne wydatki poniesione na realizację zadań innych niż określone w art. 35 ust. 4  ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych…………………………… 
 

 

* niepotrzebne skreślić; 

 

........................................     
                        (data,  miejscowość)  

 

  ........................................               ..............……………………… 
                 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)                                                                      (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania  

                                                                                                                                                         organu prowadzącego) 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Artykuł 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 17) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego m.in. obowiązek ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych regulujące szczegółowe przeznaczenie dotacji przekazanej na uczniów i wychowanków
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wzór rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew w tym zakresie stanowił
załącznik numer 6 do Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie dotychczasowych wniosków wynikających ze stosowania wzoru, w celu uproszczenia
i zwiększenia przejrzystości składanych rozliczeń, dokonuje się zmiany załącznika numer 6.

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

Id: BD84B4C1-3F95-4DEC-9771-59B7E0C5FCDA. Uchwalony Strona 1




