
DRUK NR 8/IV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino wprowadza się następującą zmianę:  wzór 
sprawozdania rocznego dotyczącego rozliczenia otrzymanej dotacji dla niepublicznego 
przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego stanowiący załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje 
brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Rafał Guga
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 24 stycznia 2019 r.

………………………………………………………. Gryfino, dn. ………………….…….…..

(pieczęć przedszkola niepublicznego, innej

formy wychowania przedszkolnego* )

Sprawozdanie roczne dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji dla niepublicznego przedszkola / 
innej formy wychowania przedszkolnego*  w roku ………………….

1. Nazwa i adres niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*:

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

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:

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

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów i kwotach dotacji otrzymanych w poszczególnych miesiącach 
roku ……………. :

Miesiąc Liczba uczniów 
ogółem, w tym:

niepełnosprawnych 
(posiadających 

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

albo
o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-

wychowawczych)

objętych wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju
(posiadających 

orzeczenie 
o wczesnym 

wspomaganiu 
rozwoju)

Kwota dotacji otrzymanej

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

4. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w ……………... roku - ……………..………………..

5. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową niepublicznego 
przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego* w okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem 
wydatków na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

Lp. Wyszczególnienie Kwota wydatkowana 
z dotacji

A WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄCE KAŻDY WYDATEK PONIESIONY NA CELE DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TYM:

1. wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oraz osoby fizycznej prowadzącej 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli 
odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi 
zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego
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3. wynagrodzenia obsługi i administracji
4. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
5. opłata za wynajem pomieszczeń
6. inne (wymienić jakie)
B WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W TYM:

1.
książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-
wychowawczemu realizowanemu w niepublicznych przedszkolach, innych formach 
wychowania przedszkolnego,

2. sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci 
3. meble

4.

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z  art. 16f ust. 3  ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są 
uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 
używania.

5. Ogółem kwota sfinansowana z dotacji:
6. Kwota dotacji otrzymanej:
7. Kwota dotacji niewykorzystanej ( pkt 6 – pkt 5):

6. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową niepublicznego 
przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego* w okresie sprawozdawczym na uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach 
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
zgodnie z art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych:

Lp. Wyszczególnienie Kwota wydatkowana 
z dotacji

A WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄCE KAŻDY WYDATEK PONIESIONY NA CELE DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TYM:

1. wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, oraz osoby fizycznej prowadzącej 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli 
odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi 
zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

3. wynagrodzenia obsługi i administracji
4. pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
5. opłata za wynajem pomieszczeń
6. inne (wymienić jakie)
B WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W TYM:

1.
książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-
wychowawczemu realizowanemu w niepublicznych przedszkolach, innych formach 
wychowania przedszkolnego,

2. sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci 
3. meble

4.

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z  art. 16f ust. 3  ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są 
uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do 
używania.

5. Ogółem kwota sfinansowana z dotacji:
6. Kwota dotacji otrzymanej:
7. Kwota dotacji niewykorzystanej ( pkt 6 – pkt 5):

 niepotrzebne skreślić

……………………………………………………

podpis i pieczątka organu prowadzącego

Id: 2EF02C01-DAE3-48B7-8E2C-E1A73B9F22AF. Projekt Strona 2

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2203 z późn. zm.), wprowadza m.in. nowe regulacje w zakresie rozliczania dotacji

otrzymanych przez niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, z

wyszczególnieniem dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W związku z powyższym zasadna jest zmiana wzoru sprawozdania rocznego dotyczącego

rozliczenia otrzymanej dotacji dla niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania

przedszkolnego stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej

w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu

zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na

terenie gminy Gryfino w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola oraz

inne formy wychowania przedszkolnego dotowane przez Gminę Gryfino w oparciu o ww.

przepisy.

Sporządziła:

Marta Karpicka
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