
 

 

UCHWAŁA NR 39/VII/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 25 lutego 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, 

innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których 

zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, 

trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia 

ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział 

przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z 2018 r., poz. 1244), wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

Jan Podmokły 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 marca 2019 r.

Poz. 1804



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/VII/2019 
                                                                                                                           Rady Miejskiej w Myślenicach z 25 lutego 2019 r.

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

Burmistrz 

      Miasta i Gminy Myślenice

    Wniosek 

     o udzielenie dotacji oświatowej na ...........rok*

1. Imię i Nazwisko lub nazwa i adres organu prowadzącego:

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

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

2.Dane przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego:

a) nazwa:

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

b) adres, poczta e-mail, nr telefonu:

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

3.Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego:

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

4. Nazwa banku i numer konta bankowego przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego:

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

5. Planowana liczba uczniów:

Planowana liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień  .................., w tym:

...................... uczniów niepełnosprawnych ( należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu)

......................uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

.......................uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,

......................uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Myślenice.

Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień ..................., w tym:

...................... uczniów niepełnosprawnych (należy wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu)

......................uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

.......................uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,

......................uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Myślenice.

Oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu organu prowadzącego:

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
                .................................................................

                                                                                           (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

      reprezentującej organ prowadzący)

*wniosek składany do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
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         Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39/VII/2019
                                                                                                                           Rady Miejskiej w Myślenicach z 25 lutego 2019 r.

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

Na każdy rodzaj jednostki składa się odbębną informację!

Burmistrz 

      Miasta i Gminy Myślenice

     Informacja o faktycznej liczbie uczniów 

             w miesiącu..............................roku............

                  wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca

                    termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

Nazwa jednostki:......................................................................................................................................

Adres jednostki:.......................................................................................................................................

wyszczególnienie Liczba uczniów w miesiącu, w 
którym składana jest informacja

Miesiąc:

Liczba uczniów ogółem:

-w tym niepełnosprawnych (wskazać rodzaj niepełnosprawności z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego)

-w tym dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

-w tym osoby objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 

-w tym realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Wykaz uczniów

1. Dane o uczniach zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Myślenice:

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Pesel Adres zamieszkania Uwagi
(klasa)

1

2

2. Dane o uczniach, którzy nie są mieszkańcami Miasta i Gminy Myślenice:

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Pesel Adres zamieszkania Uwagi
(klasa)

1

2

Nazwa banku i nr konta bankowego jednostki, na które należy przekazać dotację z budżetu Gminy Myślenice:
......................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację:..............................................................................................................................
Numer telefonu:.....................................................

Oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu organu prowadzącego:
Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

                                                                                           (pieczątka i czytelny podpis osoby reprezentującej 

organ prowadzący)                               

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 1804



                                    Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 39/VII/2019
                                                                                                                           Rady Miejskiej w Myślenicach z 25 lutego 2019 r.

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

Termin złożenia do 15 stycznia następnego roku lub
15 dni od daty zakończenia działalności

Burmistrz 

      Miasta i Gminy Myślenice

     Rozliczenie wykorzystania dotacji oświatowej

otrzymanej z budżetu Gminy Myślenice  

         w roku..............w okresie od dnia...............do dnia...................

                  

Nazwa jednostki:......................................................................................................................................

Adres jednostki:.......................................................................................................................................

Rozliczenie za okres od dnia.....................................................do dnia......................................................

Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do jednostki w miesiącu, roku.......................................

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

w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zestawienie wydatków dotowanej jednostki, sfinansowanych z dotacji, zgodnie z katalogiem wydatków 
określonym w art. 35 ust. 1,2,4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

L.p
Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej

dotacji

Kwota wydatku w okresie 
od I-XII

 w złotych

1 Wynagrodzenia  nauczycieli,  nauczycieli  specjalistów,
pozostałych pracowników

2 Pochodne od wynagrodzeń (składki na Ubezpieczenia
Społeczne, Fundusz Pracy)

3 Wynagrodzenie  osoby  fizycznej  prowadzącej  szkołę
lub  placówkę,  która  pełni  funkcję  dyrektora  albo
prowadzi  zajęcia  w  innej  formie  wychowania
przedszkolnego

4 Zakup  środków  trwałych  oraz  wartości
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art.
35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

5 Wydatki  związane  z  realizacją  zadań  organu
prowadzącego,  o  których  mowa  w  art.  10  ust.  1
ustawy- Prawo oświatowe

6 Np.  środki  dydaktyczne  służące  procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu ucznia z orzeczeniem

7 Np.  książki  dedykowane  do  rodzaju
niepełnosprawności ucznia

8 Np. zakup sprzętu, oprogramowania umożliwiającego
realizację zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego

9 Inne wydatki bieżące *(wymienić jakie)
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Razem kwota wykorzystanej dotacji

Kwota niewykorzystanej dotacji                          

UWAGA
*limit wydatków innych niż wynikających z realizacji orzeczeń ustalony w oparciu o wytyczne zawarte w art.
35 ust 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie ze wzorem
                             (S  SI   - S  SIN  ) - (S  ON   – S  ONN  )  

Winne= W x                   S
gdzie:
Winne  – wydatki poniesione w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż określonych w art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych;
W – wydatki, poniesione w danym roku budżetowym w tej szkole
SSI  –  kwota  przewidziana  w  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  jednostki  samorządu  terytorialnego  na  uczniów  oddziałów
specjalnych i oddziałów integracyjnych w tej szkole,
SSIN  – kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych tej szkoły, w zakresie wynikającym z
posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
SON  – kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oddziałów  niebędących  oddziałami  specjalnymi  albo  oddziałami  integracyjnymi  i
uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych w tej szkole,
SONN  – kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oddziałów  niebędących  oddziałami  specjalnymi  albo  oddziałami  integracyjnymi  i
uczestników  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  w  tej  szkole,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadania  przez  tych  uczniów  oraz
uczestników  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  orzeczeń  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  orzeczeń  o  potrzebie  zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych,
S – kwota części oświatowej subwencji ogólnej przewidziana dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów i uczestników zajęć
rewalidacyjnowychowawczych w tej szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji, zgodnie z katalogiem wydatków określonym w art. 35 ust. 1,2,4 i 
5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

L.p Numer rachunku, 
faktury lub innego 
dowodu księgowego

Pełna kwota 
zobowiązania

Data wystawienia 
rachunku, faktury 
lub innego 
dokumentu 
księgowego

Przedmiot 
dokonanego zakupu 
lub płatności

Data 
dokonanej 
płatności

Wskazane 
kwoty 
płatności 
angażującej 
środki dotacji

Kwota wydatku 
związanego z 
realizacją zadań 
związanych z 
organizacją 
kształcenia 
specjalnego oraz 
organizacją zajęć
reawlidacyjno-
wychowawczych

1

2

3

Razem ze środków dotacji:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie:.....................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:.............................................

Imię i nazwisko osoby prowadzącej jednostkę:...........................................................................................

Oświadczenia i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu organu prowadzącego:

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

                                                                                           (pieczątka i czytelny podpis osoby reprezentującej 

organ prowadzący)

   

                                                                  Zatwierdzam rozliczenie      .............................................................. 

(data i podpis Burmistrza lub upoważniowego 

pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach)      
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