
UCHWAŁA Nr V/22/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

z dnia 15 lutego 2019 roku 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 984, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 38 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 poz. 
2245) uchwala się, co następuje:  
 

 § 1. W uchwale nr XXX/263/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 02 lutego 2018 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej 
przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:  

 
1) § 6 otrzymuje brzmienie:  
„§ 6. 1. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego 
po roku budżetowym, na który udzielono dotacji. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla dotacji udzielonej na: 
1)uczniów pełnosprawnych; 
2)uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.” 
 

2) W tabeli zawartej w załączniku nr 3 do ww. uchwały dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 
„14. Na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz zajęć  

rewalidacyjno-wychowawczych uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, tj. określonych  
w art. 35 ust. 5 pkt 2-3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.” 

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
 

Przewodniczący  

       Rady Miejskiej w Janikowie  

              

                Grzegorz Czerwiński 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr V/22/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

z dnia 15 lutego 2019 roku 
 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 
wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Janikowo oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Z dniem 01 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych, zgodnie z którymi przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne formy 
wychowania przedszkolnego będą musiały osobno rozliczać środki, które otrzymują jako dotacje na 
kształcenia specjalne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku  
z powyższym zachodzi potrzeba doprecyzowania sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 
zgodnie z ww. normami.  
 Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 
 

Przewodniczący  

         Rady Miejskiej w Janikowie  

              

                  Grzegorz Czerwiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK 
DO UCHWAŁY NR  V/22/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
z dnia 15 lutego 2019 r.  

 
 
stanowiący korektę załącznika nr 3 
do uchwały nr  XXX/263/2018 
Rady Miejskiej w Janikowie 
z dnia 2 lutego 2018 r.  
 

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku …………… 

Dane o organie prowadzącym: 
 
Nazwa organu prowadzącego: ………………………………………………………………… 
 
Adres organu prowadzącego: ………………………………………………………………….. 
 
Część B 
 
Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego* 
 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………... 
 
Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 

…………………………………………………………………………………………………. 

REGON i NIP: …………………………………………………………………………………. 
 
Rachunek bankowy (numer, nazwa i adres banku) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

ZESTAWIENIE 

wydatków poniesionych na bieżącą działalność przedszkola/innej formy wychowania 
przedszkolnego*, finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem 

Lp. Rodzaje wydatków Wysokość poniesionych 
wydatków finansowanych w 
ramach otrzymanej dotacji 

1. Wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w 
tym na podstawie umowy cywilnoprawnej w 
przedszkolu/innej formie wychowania 
przedszkolnego, jeżeli pełni funkcję dyrektora 
przedszkola 

 

2. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi  



3. Zakup materiałów i wyposażenia  

4. Środki dydaktyczne służące procesowi 
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w 
placówkach wychowania przedszkolnego 

 

5. Książki i inne zbiory biblioteczne  

6. Opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę  

7. Opłaty za czynsz  

8. Usługi zdrowotne, w tym z zakresu medycyny 
pracy 

 

9. Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne  

10. Sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci  

11. Meble  

12. Opłaty w zakresie dokształcania kadr  

13. Inne – wpisać jakie  

14. Na realizację zadań związanych z organizacją 
kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych uczniów i wychowanków 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, tj. określonych w art. 35 ust. 5 
pkt 2-3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
 

 

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji  

 

Faktyczna liczba uczniów w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego* w okresie 
rozliczeniowym: 

Liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca:  

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

            

 

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka według stanu na pierwszy 
dzień miesiąca: 

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



            

 

Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi według stanu na pierwszy 
dzień miesiąca: 

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

            

 

Kwota otrzymanej dotacji w roku ………: ……………………… 

Kwota wykorzystanej dotacji: …………………… 

Kwota dotacji niewykorzystanej: ……………….. 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 

 

…………………………….. 
(podpis osoby sporządzającej rozliczenie) 
 
 
……………………………………… 
(nr telefonu) 
 
        ……………………………………………. 
        (podpis osoby reprezentującej organ prowadzący) 
 
 
 
 
 

Przewodniczący  

       Rady Miejskiej w Janikowie  

              

                 Grzegorz Czerwiński 

 
 
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 

 
 


