UCHWAŁA NR IV/28/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym szkołom oraz niepublicznym przedszkolom i innym
formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy
Trzebnica
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 ze zm.) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych oraz niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym
przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, dla których Gmina Trzebnica jest
organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1) dotacjach – należy przez to rozumieć dotacje udzielane z budżetu Gminy Trzebnica dla prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkoły publicznej oraz niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego,
2) jednostce – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole lub inną placówkę wychowania
przedszkolnego lub niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej,
3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną, prowadzącą jednostkę na terenie Gminy Trzebnica,
4) organie dotującym – należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, która jest organem
rejestrującym jednostkę,
5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzebnica,
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.).
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji
§ 2. 1. Dotacji z budżetu Gminy dla jednostki, udziela się na wniosek osoby prowadzącej, złożony
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowanej w następnym roku
budżetowym, wg wzoru stanowiącego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały.
2. Wysokość przysługującej kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach jest uzależniona od faktycznej
liczby uczniów, uczęszczających w danym miesiącu do danej jednostki.
3. Osoba prowadząca składa w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca,
z tym że za grudzień - do 5 grudnia, informację o faktycznej liczbie uczniów danej jednostki, w tym uczniów
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników lub wychowanków zajęć rewalidacyjno wychowawczych jednostki wg. stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik
nr 2 do Uchwały.
4. Dotację dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej za lipiec i sierpień ustala się na
podstawie liczby uczniów uczęszczających do tej szkoły w czerwcu.
5. Dotację przekazuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku o dotację. W przypadku zmiany
rachunku bankowego wskazanego we wniosku osoba prowadząca daną jednostkę, pisemnie informuje organ
dotujący o dokonanej zmianie.
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6. W przypadku, gdy do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego uczęszcza
uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, osoba prowadząca dołącza do informacji miesięcznej, o której mowa
w ust. 3, informację z danymi uczniów spoza Gminy obejmującą imię, nazwisko i adres zamieszkania ucznia.
Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji
§ 3. 1. Osoba prowadząca, otrzymująca dotację, jest zobowiązana do jej rozliczenia wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały.
2. Rozliczenie dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia osoba prowadząca przekazuje organowi
dotującemu w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt tych rozliczeń. Poprawnie sporządzone rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji podlega
zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub pobrana
nienależnie, podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność w trakcie roku kalendarzowego, na który
udzielono dotację, osoba prowadząca tę jednostkę niezwłocznie powiadomi organ dotujący o zakończonej
działalności i w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji, przekaże organowi dotującemu
rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia
zakończenia działalności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
6. W przypadku przekazania prowadzenia jednostki innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku
kalendarzowego, osoba prowadząca dotychczas daną jednostkę składa w terminie 30 dni od dnia dokonania
zmiany osoby prowadzącej we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczenie otrzymanych
dotacji, o którym mowa w ust. 1, za okres prowadzenia jednostki w danym roku kalendarzowym.
7. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, na dokumentach źródłowych
stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy,
należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Trzebnica
w ……. roku, w kwocie …….zł, dotyczący…… (nazwa i adres dotowanego przedszkola, szkoły, innej formy
wychowania przedszkolnego)” oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej.
Rozdział 4.
Tryb kontroli
§ 4. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
przez osobę prowadzącą jednostkę.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza Gminy
Trzebnica, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli,
zakres i okres objęty kontrolą, datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej, na co najmniej 3 dni przed
planowanym terminem kontroli, o zakresie i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu jej przeprowadzenia.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie
przedstawionych przez kontrolowanego dokumentów.
5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole. Protokół podpisany przez
kontrolera doręcza się osobie prowadzącej.
6. Osoba prowadząca podpisuje protokół kontroli w terminie 14 dni od daty doręczenia protokołu, tekstu
jego zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 8 lub stanowiska, o którym mowa w ust. 9.
7. Osobie prowadzącej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,
umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontroler dokonuje ich analizy, w razie
potrzeby podejmuje czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zmienia lub uzupełnia
odpowiednią cześć protokołu kontroli. Tekst zmian lub uzupełnień, podpisany przez kontrolera, doręcza się
osobie prowadzącej.
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9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontroler formułuje na piśmie
swoje stanowisko. Stanowisko, podpisane przez kontrolera, doręcza się osobie prowadzącej.
10. Osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu, składając, w terminie właściwym do jego
podpisania, wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
11. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych,
o których mowa w ust. 12.
12. Po zakończeniu kontroli Burmistrz Gminy Trzebnica doręcza osobie prowadzącej wystąpienie
pokontrolne, w którym zawarta jest ocena kontrolowanego zakresu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości –
zalecenia w sprawie ich usunięcia.
13. Osoba prowadząca, której zostało doręczone wystąpienie pokontrolne, jest obowiązana, w terminie
określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Gminy Trzebnica o sposobie
wykonania zaleceń.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym: przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz
innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy
Trzebnica.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/28/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Trzebnica, dnia……………
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……………
Termin złożenia wniosku: do 30 września roku bazowego
1. Dane organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego / szkołę:

☐

Osoba prawna
Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej*

☐

Osoba fizyczna

Adres siedziby osoby prawnej/ adres zamieszkania osoby fizycznej

NIP
Dane osoby reprezentującej organ prowadzący – imię i nazwisko, funkcja, tytuł prawny (należy dołączyć do wniosku)

2. Dane placówki wychowania przedszkolnego / szkoły:
Pełna nazwa*

Adres siedziby

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby placówki wychowania przedszkolnego / szkoły)
REGON

Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu zezwolenia na założenie
publicznej szkoły lub placówki (ostatnia, aktualna decyzja)

Nazwa banku:
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:
Numer rachunku bankowego (placówki wychowania przedszkolnego / szkoły) właściwy do przekazania należnej dotacji:

3. Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem:
PRZEDSZKOLE
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Ogółem liczba uczniów

……………………….

………………………….

- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Trzebnica

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**

……………………….

………………………….

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem***
INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ
STYCZEŃ – SIERPIEŃ

Ogółem liczba uczniów

……………………….

………………………….

- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Trzebnica

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**

……………………….

………………………….

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem***
SZKOŁA PODSTAWOWA

STYCZEŃ – SIERPIEŃ

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ

Ogółem liczba uczniów

……………………….

………………………….

- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Trzebnica

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**

……………………….

………………………….

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem***

4. Planowana miesięczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
Waga

Niedostosowany społecznie
Zagrożony niedostosowaniem społecznym

Przedszkole

Inna forma
wychowania
przedszkolnego

╳
╳

╳
╳

Szkoła
Podstawowa

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
Niewidomy
Słabowidzący
Niesłyszący
Słabosłyszący
Niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
Niepełnosprawność sprzężona
Autyzm, w tym z zespołem Aspergera
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Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

5. Planowana miesięczna liczba uczniów, którym przysługują dodatkowe wagi
Waga

Przedszkole

Inna forma
wychowania
przedszkolnego

Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach
integracyjnych
Uczniowie mniejszości narodowej lub etnicznej,
uczniowie romscy
Uczniowie korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego
Uczniowie klas sportowych

╳

╳

╳

╳

╳

╳

╳

╳

Uczniowie klas mistrzostwa sportowego

╳

╳

Uczniowie klas I, II, III

╳

╳

Szkoła
Podstawowa

Uczniowie, którzy ukończyli 6 lat i więcej w roku
bazowym

* zgodnie z aktualnym (ostatnim) wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
**dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
***dotyczy uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub szkolny poza
przedszkolem/ inną formą wychowania przedszkolnego/ szkołą, na podstawie decyzji, o których mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Miejscowość …………..….……, dnia …………

.……..………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis organu prowadzącego)

Id: 7F8309E0-1C99-41ED-B25F-2AA98CE80F8C. Uchwalony

Strona 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/28/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 21 stycznia 2019 r.
INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE UCZNIÓW
wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca
(miesiąc …………....….., rok ……..…)
Termin składania informacji: do 7 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 5 grudnia.
1. Dane placówki wychowania przedszkolnego / szkoły (pełna nazwa i adres) *:

2. Rachunek bankowy placówki, właściwy do przekazania należnej dotacji:
Nazwa banku:

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:

Numer rachunku bankowego (placówki wychowania przedszkolnego / szkoły) właściwy do przekazania należnej dotacji:

3. Liczba uczniów wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca:
PRZEDSZKOLE

OGÓŁEM

W TYM: UCZNIOWIE
NIEPEŁNOSPRAWNI****

Ogółem liczba uczniów

……………………….

………………………….

- w tym ogólna liczba uczniów spoza gminy Trzebnica

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**

……………………….

………………………….

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem***
INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OGÓŁEM

W TYM: UCZNIOWIE
NIEPEŁNOSPRAWNI****

Ogółem liczba uczniów
- w tym ogólna liczba uczniów spoza gminy Trzebnica
Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**
Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem***

SZKOŁA PODSTAWOWA
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Ogółem liczba uczniów

……………………….

………………………….

- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Trzebnica

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju**

……………………….

………………………….

……………………….

………………………….

Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania
przedszkolnego poza szkołą***

4. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
Waga

Przedszkole

Inna forma
wychowania
przedszkolnego

Niedostosowany społecznie

╳

Zagrożony niedostosowaniem społecznym

╳

╳
╳

Szkoła
Podstawowa

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
Niewidomy
Słabowidzący
Niesłyszący
Słabosłyszący
Niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją
Niepełnosprawność sprzężona
Autyzm, w tym z zespołem Aspergera
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

5. Liczba uczniów, którym przysługują dodatkowe wagi:
Waga

Przedszkole

Inna forma
wychowania
przedszkolnego

Uczniowie niepełnosprawni w oddziałach
integracyjnych
Uczniowie mniejszości narodowej lub etnicznej,
uczniowie romscy
Uczniowie korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki
języka polskiego
Uczniowie klas sportowych

╳

╳

╳

╳

╳

╳

╳

╳

Uczniowie klas mistrzostwa sportowego

╳

╳

Uczniowie klas I, II, III

╳

╳

Szkoła
Podstawowa

Uczniowie, którzy ukończyli 6 lat i więcej w roku
bazowym

*zgodnie z aktualnym (ostatnim) wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
**dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
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***dotyczy uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub szkolny poza
przedszkolem/ inną formą wychowania przedszkolnego/ szkołą, na podstawie decyzji, o których mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
**** dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
Załączniki: ………………….
Miejscowość …………..….……, dnia …………

.……..………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/28/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 21 stycznia 2019 r.
ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA ROK …………………
Termin składania rozliczenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji
lub 30 dni od zakończenia działalności.
1. Dane placówki wychowania przedszkolnego / szkoły (pełna nazwa i adres) *:

2. Dane organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego / szkołę:

3. Faktyczna liczba uczniów w placówce wychowania przedszkolnego / szkole, na których otrzymano
dotację:
w tym
Lp.
OGÓŁEM
Miesiąc

1

Styczeń

2

Luty

3

Marzec

4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

7

Lipiec

8

Sierpień

9

Wrzesień

10

Październik

11

Listopad
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liczba uczniów
objętych
kształceniem
specjalnym

liczba dzieci
objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

liczba uczestników
zajęć rewalidacyjnowychowawczych
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12

Grudzień

Kwota dotacji należnej na
faktyczną liczbę uczniów
(suma poz. 1-12):

4. Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji dla placówki wychowania przedszkolnego / szkoły:
Lp.
1

Wyszczególnienie

Kwota

Łączna kwota dotacji otrzymanych w okresie od ….…….. do …...…...…
(dd-mm-rrrr)

2

Kwota dotacji należnej na faktyczną liczbę uczniów (wynikająca z pkt 3)

3

Kwota nadmiernie pobranej dotacji (różnica między

4

Kwota dotacji wykorzystanej (wynikająca z pkt 5, nie wyższa niż kwota dotacji należnej)

5

Kwota dotacji niewykorzystanej, podlegającej zwrotowi (różnica między

poz. 1 a poz. 2)

poz. 2 a poz. 4)

5. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji, wykorzystanych
z art. 35 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe w okresie objętym rozliczeniem:
Lp.

Nazwa wydatku

1

Wynagrodzenia nauczycieli netto

2

Wynagrodzenia pozostałych pracowników netto

3

Pochodne od wynagrodzeń po stronie pracodawcy i pracownika, w tym:

3a

składki do

3b

podatek

4

Opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda)

5

Zakup materiałów i wyposażenia szkoły / placówki

6

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7

Wynajem pomieszczeń

8

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia
specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy**

9

Inne***

9.1

………………………….

9.2

………………………….

9.3

………………………….
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SUMA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI

*zgodnie z aktualnym (ostatnim) wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub zezwoleniem
na założenie szkoły publicznej
**dotyczy wydatków finansowanych z dotacji przekazywanych począwszy od 01.01.2019 r. na
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uczniów objętych kształceniem specjalnym i uczniów
oddziałów integracyjnych w szkołach
*** w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-7) należy dokładnie określić
ich nazwy
Rozliczenie obejmuje okres: od 1 stycznia do 31 grudnia
Miejscowość …………..….……, dnia …………

.……..………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis organu prowadzącego)
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UZASADNIENIE
Dotychczasowa Uchwała Nr XXXV/399/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia
2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym: przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i
prawne na terenie Gminy Trzebnica wymagała uporządkowania treści ze względu na konieczność
dodania w załączniku nr 3 zapisu dotyczącego poniesionych przez podmiot prowadzący wydatków
związanych z realizacją zadań na organizację kształcenia specjalnego oraz organizację zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych.
Ponadto treść ww. Uchwały wymagała uporządkowania ze względu na Uchwałę nr 15/2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2018 r. Należy również
dodać, iż przyjęcie obowiązywania niniejszego aktu normatywnego od dnia 01 stycznia 2019 r. nie
jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.
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