
UCHWAŁA NR X/136/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 
2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierz w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie 
Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, 
otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.  

§ 2. Dodaje się Załącznik Nr 4 do uchwały wymienionej w § 1 w brzmieniu określonym 
w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/136/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Wniosek o udzielnie dotacji z budżetu Gminy Sandomierz na ….. rok.

…………………………………

(pieczęć szkoły / placówki)

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Miejsce składania wniosku: Urząd Miejski w Sandomierzu.

I. Dane osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę / placówkę:

1. Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej - ………………………………...

2. Adres osoby prawnej / osoby fizycznej …………………………………………………….

II. Dane osoby reprezentującej placówkę:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

III. Dane o szkole / placówce:

1. Nazwa: ……………………………………………………………………………………..

2. Adres: ……………………………………………………………………………………….

3. REGON: …………………………………………………………………………………….

4. NIP: …………………………………………………………………………………………

5. Typ szkoły / placówki ………………………………………………………………………

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

……………………………………………………………………………………………….

IV. Numer rachunku bankowego szkoły / placówki: ……………………………………………

V. Planowana liczba uczniów / wychowanków:

Planowana liczba uczniów / wychowanków:
w okresie: styczeń - sierpień wrzesień - 

grudzień
Ogółem:

w tym:
Liczba dzieci 

niepełnosprawnych 
posiadających 
orzeczenie o 

potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

Liczba dzieci 
objętych 

wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju

niepubliczne 
przedszkole

Liczba dzieci 
uczestniczących w 
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zajęciach 
rewalidacyjno – 
wychowawczych

Liczba dzieci 
spoza terenu 

Gminy 
Sandomierz

Planowana liczba uczniów / wychowanków:
w okresie: styczeń - sierpień wrzesień - grudzień
w klasie I - III IV - VIII I - III IV - VIII

Ogółem:
w tym:

Liczba dzieci 
niepełnosprawnych 

posiadających 
orzeczenie o 

potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

Liczba dzieci 
objętych 

wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju

niepubliczna szkoła 
o uprawnieniach 
szkoły publicznej

Liczba dzieci 
uczestniczących w 

zajęciach 
rewalidacyjno – 
wychowawczych

VI. Rodzaj niepełnosprawności

Rodzaj niepełnosprawności na 
podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła o charakterze 
Publicznym

Niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu lekkim
Niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu umiarkowanym lub 
znacznym
Niepełnosprawność intelektualna w 
stopniu głębokim na podstawie 
orzeczenia o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno - wychowawczych
Niewidomy
Słabowidzący
Niesłyszący
Słabosłyszący
Niepełnosprawność ruchowa, w 
tym afazja
Niepełnosprawność sprzężona
Autyzm, w tym z Zespołem 
Aspergera
Inna niepełnosprawność

VII. Podpis (pieczątka) osoby prowadzącej szkołę / placówkę:

………………………………………….

(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/136/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Informacja o aktualnej liczbie uczniów / wychowanków w miesiącu …………. w ….. rok.

…………………………………

(pieczęć szkoły / placówki)

Termin składania informacji: do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia, 
według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

Miejsce składania informacji: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

I. Dane osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę / placówkę:

1. Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej - ………………………………...

2. Adres osoby prawnej / osoby fizycznej …………………………………………………..…

II. Dane osoby reprezentującej placówkę:

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

III. Dane o szkole / placówce:

1. Nazwa ……………………………………………………………………………………….

2. Adres: ……………………………………………………………………………………….

3. REGON: …………………………………………………………………………………….

4. NIP: …………………………………………………………………………………………

5. Typ szkoły / placówki ………………………………………………………………………

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

……………………………………………………………………………………………….

IV. Numer rachunku bankowego szkoły / placówki: ……………………………………………

V. Aktualna liczba uczniów / wychowanków:

Aktualna liczba uczniów / wychowanków według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca
niepubliczne przedszkole niepubliczna szkoła o 

uprawnieniach szkoły publicznej
OGÓŁEM

w tym:
1.Objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju
2.Niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu głębokim 
na podstawie orzeczenia o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych
3.Niepełnosprawnych na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego

w tym:
a)Niepełnosprawność intelektualna 
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w stopniu lekkim
b)Niedostosowanych społecznie, 
zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym
c)Niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym
d)Niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu głębokim
e)Niewidomy
f)Słabowidzący
g)Niesłyszący
h)Słabosłyszący
i)Niepełnosprawność ruchowa, w 
tym afazja
j)Niepełnosprawność sprzężona
k)Autyzm, w tym z Zespołem 
Aspergera
l)Inna niepełnosprawność

VI. Liczba dzieci w wieku 6 – ciu i więcej lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w miesiącu …………….. wynosi ………….. (wypełnia niepubliczne przedszkole)

VII. Liczba uczniów / wychowanków spoza terenu Gminy Sandomierz (wypełnia niepubliczne 
przedszkole):

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Gmina

VIII. Podpis osoby reprezentującej placówkę:

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

………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………..
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/136/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Sandomierz za ….. rok

przez niepubliczne przedszkole

…………………………………

(pieczęć placówki)

Termin składania informacji: do 20 stycznia roku następnego, po roku za rok poprzedni.

Miejsce składania informacji: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

1. Dane osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej placówkę:

a) Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej ………………………………………..

b) Adres osoby prawnej / osoby fizycznej …………………………………………………………..

2. Dane osoby reprezentującej placówkę:

a) Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..

3. Dane o placówce:

a) Nazwa …………………………………………………………………………………………..

b) Adres: …………………………………………………………………………………………...

c) REGON: ………………………………………………………………………………………...

d) NIP: ……………………………………………………………………………………………..

e) Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

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

4. Numer rachunku bankowego placówki: 
…………………………..…………………………….

5. Faktyczna liczba wychowanków dotowanej placówki w roku za który składane jest 
rozliczenie:

w tym:Miesiąc OGÓŁEM
Objętych 
wczesnym 
wspomaganiem 
rozwoju

Niepełnosprawnych 
intelektualnie w 
stopniu głębokim na 
podstawie orzeczenia 
o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno - 
wychowawczych

Niepełnosprawnych 
na podstawie 
orzeczenia o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego

Liczba dzieci 
spoza terenu 
Gminy 
Sandomierz

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
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Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej placówki sfinansowanych z dotacji z budżetu Gminy 
Sandomierz w roku za który składane jest rozliczenie:

a) Dane o wykorzystaniu dotacji na wychowanie i opiekę dzieci nie posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego:

Podstawa wydatku – dowód 
źródłowy

Wydatki z dotacji

Lp. Przeznaczenie 
wydatku

Nazwa 
dowodu 

źródłowego

Numer 
dowodu

Data wydatku 
= (data 
zapłaty)

Kwota na 
dokumencie 
źródłowym 

(zł.)

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji (zł.)

1. Wynagrodzenia i 
pochodne  

pracowników
2. Wydatki dotyczące 

wynajmu 
pomieszczeń

3. Opłaty za media

4. Książki i inne zbiory 
biblioteczne

5. Środki dydaktyczne 
służące procesowi 

dydaktyczno – 
wychowawczemu

6. Sprzęt rekreacyjny i 
sportowy

7. Meble

8. Pozostałe środki 
trwałe oraz wartości 

niematerialne i 
prawne

9. Inne (wymienić 
jakie)

Wydatki ogółem

Otrzymana dotacja:

Różnica:

b) Dane o wykorzystaniu dotacji na wychowanie i opiekę dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych:

Podstawa wydatku – dowód 
źródłowy

Wydatki z dotacji

Lp. Przeznaczenie 
wydatku

Nazwa 
dowodu 

źródłowego

Numer 
dowodu

Data wydatku 
= (data 
zapłaty)

Kwota na 
dokumencie 
źródłowym 

(zł.)

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji (zł.)

1. Wynagrodzenia i 
pochodne  
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pracowników
2. Wydatki dotyczące 

wynajmu 
pomieszczeń

3. Opłaty za media

4. Książki i inne zbiory 
biblioteczne

5. Środki dydaktyczne 
służące procesowi 

dydaktyczno – 
wychowawczemu

6. Sprzęt rekreacyjny i 
sportowy

7. Meble

8. Pozostałe środki 
trwałe oraz wartości 

niematerialne i 
prawne

9. Inne (wymienić 
jakie)

Wydatki ogółem

Otrzymana dotacja:

Różnica:

c) Łącznie wydatki poniesione na dzieci posiadające i nie posiadające orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego:

Wydatki ogółem:
Otrzymana dotacja ogółem:
Kwota do zwrotu ogółem:

7. Podpis (pieczątka) dyrektora placówki lub osoby prowadzącej placówkę:

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

………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………..
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/136/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Sandomierz za ….. rok

przez niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej

…………………………………

(pieczęć szkoły)

Termin składania informacji: do 20 stycznia roku następnego, po roku za rok poprzedni.

Miejsce składania informacji: Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

1. Dane osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę:

a) Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej ………………………………………..

b) Adres osoby prawnej / osoby fizycznej …………………………………………………………..

2. Dane osoby reprezentującej szkołę:

a) Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………..

3. Dane o szkole:

a) Nazwa …………………………………………………………………………………………..

b) Adres: …………………………………………………………………………………………...

c) REGON: ………………………………………………………………………………………...

d) NIP: ……………………………………………………………………………………………..

e) Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

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

4. Numer rachunku bankowego szkoły: …………………………..…………………………….

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły w roku za który składane jest rozliczenie:

w tym:Miesiąc OGÓŁEM
Objętych 
wczesnym 
wspomaganiem 
rozwoju

Niepełnosprawnych 
intelektualnie w 
stopniu głębokim na 
podstawie orzeczenia 
o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno - 
wychowawczych

Niepełnosprawnych 
na podstawie 
orzeczenia o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego

Liczba dzieci 
spoza terenu 
Gminy 
Sandomierz

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
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Listopad
Grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej szkoły sfinansowanych z dotacji z budżetu Gminy 
Sandomierz w roku za który składane jest rozliczenie:

a) Dane o wykorzystaniu dotacji na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów nie posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

Podstawa wydatku – dowód 
źródłowy

Wydatki z dotacji

Lp. Przeznaczenie 
wydatku

Nazwa 
dowodu 

źródłowego

Numer 
dowodu

Data wydatku 
= (data 
zapłaty)

Kwota na 
dokumencie 
źródłowym 

(zł.)

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji (zł.)

1. Wynagrodzenia i 
pochodne  

pracowników
2. Wydatki dotyczące 

wynajmu 
pomieszczeń

3. Opłaty za media

4. Książki i inne zbiory 
biblioteczne

5. Środki dydaktyczne 
służące procesowi 

dydaktyczno – 
wychowawczemu

6. Sprzęt rekreacyjny i 
sportowy

7. Meble

8. Pozostałe środki 
trwałe oraz wartości 

niematerialne i 
prawne

9. Inne (wymienić 
jakie)

Wydatki ogółem

Otrzymana dotacja:

Różnica:

b) Dane o wykorzystaniu dotacji na kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych:

Podstawa wydatku – dowód 
źródłowy

Wydatki z dotacji

Lp. Przeznaczenie 
wydatku

Nazwa 
dowodu 

źródłowego

Numer 
dowodu

Data wydatku 
= (data 
zapłaty)

Kwota na 
dokumencie 
źródłowym 

(zł.)

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji (zł.)

1. Wynagrodzenia i 
pochodne  

pracowników
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2. Wydatki dotyczące 
wynajmu 

pomieszczeń
3. Opłaty za media

4. Książki i inne zbiory 
biblioteczne

5. Środki dydaktyczne 
służące procesowi 

dydaktyczno – 
wychowawczemu

6. Sprzęt rekreacyjny i 
sportowy

7. Meble

8. Pozostałe środki 
trwałe oraz wartości 

niematerialne i 
prawne

9. Inne (wymienić 
jakie)

Wydatki ogółem

Otrzymana dotacja:

Różnica:

c) Łącznie wydatki poniesione na uczniów posiadających i nie posiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego:

Wydatki ogółem:
Otrzymana dotacja ogółem:
Kwota do zwrotu ogółem:

7. Podpis (pieczątka) dyrektora szkoły lub osoby prowadzącej szkołę:

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

………………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………………..
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z
2017r., poz. 2203 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,
ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Niniejsza uchwała wprowadza nowe wzory załączników dotyczących wniosku o udzielnie dotacji,
informacji o aktualnej liczbie uczniów / wychowanków w danym miesiącu oraz roczne rozliczenie
otzrymanej dotacji, które dostosowywują sposób rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o
uprawnieniach szkół publicznych mających siedzibę na terenie Gminy Sandomierz do zapisów art. 35 ust. 4
ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 z
późn. zm.).
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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