
Zarzqdzenie Nr 757117
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 20 grudnia 2O17 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsu ltacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budietu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, nie bqdqcych jednostkami
budietowymi, a takie trybu i zakresu kontroli prawidlowoSci ich pobrania
i wykorzystania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.), w zwi1zku z $ 3 i 4 Uchwaly nr 1X138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z rude dzialalno6ci po2ytku publicznego
iorganizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
SQskiego z 201 5r. poz. 3888)

zarzqdzam co naste puje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z bud2etu gminy dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie
bqdqcych jednostkami bud2etowymi, a tak2e trybu i zakresu kontroli
prawidlowoSci ich pobrania i wykorzystania.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 21 grudnia 2017r. do
28 grudnia 2017r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22016r., poz. 1817 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wplywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) poczla elektroniczna na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczvnv.com.pl

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60,
5. W przypadku zgloszenia wniosku pzez minimum tzy organizacje

pozazqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq miec formq bezpo5redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
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2.

3.
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6. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Edukacji Urzqdu Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.

s2
Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 , Burmistrz zalqcza wlasne

stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Wykona n ie Zazqdzenia powierzam Naczeln ikowi Wydzialu Ed ukacj i.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

I

srrAi"tz
Gmintll Miasta

Czerurrjg!!ftLeszczyny

Wieslaw Janiszewski



PROJEKT

Uchwala Nr ......

Rady Miejskiej w Gzerwionce.Leszclynach

z dnia ............... 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budietu gminy dla niepublicznych

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny, nie

bQdqcych jednostkami bud2etowymi, a takie trybu izakresu kontroli prawidlowosci ich

pobrania i wykozystania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 iart.40 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 (. poz. 1875 z p62n. zm.) oaz art.38 ust. 1 ustawy z dnia 27
pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadan oswiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203\, na
wniosek Burmistrza Gminy iMiasta Czenrrionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu pzez KomisjQ
OSwiaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czerwionco-Leszczynach
uchwala, co nastQpuje:

sl

Niniejsza uchwala reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny dla niepublicznych peedszkoli zakladanych i prowadzonych przez osoby prawne

lub fizyczne na terenie Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny, uwzgledniajAc
w szczeg6lnosci, zakres danych, kt6re powinny byd zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu ie.i wykorzystania;

2) termin ispos6b rozliczania wykorzystanej dotacji;

3) tryb przeprowadzenia kontroli prawidlowoSci pobrania iwykorzystania dotacji.

s2

llekroC w pzepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) ustawie - nale2y pzez to rozumied ustawe z dnia 27 pa2dziemika 2017 r. o finansowaniu
zadaf oswiatowych (Dz. U. 22017 t. poz. 2203)i

3) Gminie i Miescie - nalezy przez to rozumie6 Gmine i Miasto Czerwionka-Leszczyny;
4) podmiocie dotowanym - nalezy przez to rozumie6 podmiot wymieniony w S 1 ust. 1;

5) osobie prowadzqcel podmiot dotowany - nalezy przez to rozumie6 inne niz Gmina iMiasto
Czerwionka-Leszczyny osoby prawne i fizyczne prowadzEce na terenie Gminy
i Miasta Czenivionka-Leszczyny niepubliczne jednostki okreslone w S 1 ust. 1;

6) uczniu/dziecku - nalezy przez to rozumie6 wychowanka, uczestnika zajec rewalidacyjno-
wychowawczych a tak2e dziecko objgte wczesnym wspomaganiem rozwoju w podmiotach

wymienionych w$ 1 ust. 1.

s3

1. Organ prowadzqcy podmiot dotowany sklada corocznie wniosek o udzielenie dotacji,
do 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok udzielenia dotacji, kt6ry zawiera w szczeg6lnosci:

1 ) nazwQ i adres podmiotu dotowanego;
2\ nazwe i adres osoby prowadzqcej podmiot dotowany;

!



3) numer NIP osoby prowadzqcej podmiot dotowany;
4) numer REGON podmiotu dotowanego;
5) typ irodzaj podmiotu dotowanego;
6) numer i datQ wydania zaswiadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szk6l

i plac6wek niepublicznych;
7) planowanq liczbe uczni6w;
8) nazwe inumer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na kt6ry ma byc pzekazywana

dotacja.
2. Wz6r wniosku o udzielenie dotac.ii z budzetu Gminy i Miasta okresla zalqcznik nr 1 do ninie,szej
uchwaly.

s4

1. Osoba prowadzqca podmiot dotowany zobowiAzana .iest do skladania w Urzedzie Gminy
i Miasta w terminie do 5. dnia kazdego miesiqca, informacji o aktualnej na pierwszy dzien ka2dego
miesiaca liczbie uczni6w.

2. WzOr informacji, o kt6rej mowa w ust.1 stanowi zalecznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

ss

Dotacje przekazywane sq na rachunek bankowy podmiotu dolowanego w 12 czesciach w terminie do
ostatniego dnia kazdego miesieca, ztym 2e czesci za styczei i za grudzien sq pzekazywane
w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budzetowego.

s6

Kwoty dotacji dla podmiotu sA pftekazywane w wysokosci odpowiadajecej faktycznej liczbie uczni6w,
wykazanej pzez osobQ prowadzqce w informacji, o kt6rej mowa w S 4.

s7

1. Osoba prowadzeca podmiot dotowany przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta roczne

rozliczenie przekazanej dotacji do dnia 10 stycznia nastepnego roku.

2. Rozliczenie z otzymane! dotacji powinno zawierac zestawienie wydatkow podmiotu

dotowanego, zgodnie z art. 35 ustawy.
3. Wz6r rozliczenia wykorzystania dotacii na wydatki podmiotu dotowanego okresla zalecznik nr 3

do niniejszej uchwaly.
4. W ptzypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z gtzeznaczeniem, pobranei

nienaleznie lub w nadmierne.i wysokosci, Burmistz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny
powiadamia pisemnie osobQ prowadzqcq podmiot dotowany o kwocie dotacji wymaganej do zwrotu
oraz terminie dokonania jej zwrotu zgodnie z ustawq o finansach publicznych.

5. W pzypadku zakohczenia dzialalnosci w zakresie prowadzenia podmiotu dotowanego lub

utracenia prawa do otzymywania dotacji, osoba prcwadzqca przedszkole niepubliczne dokonuje
zwrotu dotacji na rachunek Uzgdu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, w terminie do kohca
miesiaca nastepnego po miesiqcu zakonczenia dzialalnosci, bqdz otzymuie ewentualnE doplate do
dotacji za rok poprzedni na wskazany przez siebie rachunek.

6. Gmina i Miasto ma prawo zqdania wyjasnierl i dodatkowych informacji w zakresie zlo2onych
tozliczefi oqz korekt tych rozliczen.

s8

1. Podmiot dotowany moze podlegac kontroli, ktorej przedmiotem jest:

1 ) sprawdzenie prawidlowosci pobrania dotacji, w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym
liczby uczni6w wykazyvvanych w informacjach, o kt6rych mowa w $ 4 ust. 1,



2) sprawdzenie prawidlowosci wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami okreslonymi w art.
35 ustawy;

2. Kontrolq, o kt6rej mowa w ust. 1 mogq pzeprowadzac upowaznienie pracownicy Urzedu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwani dalej kontrolujqcymi, na podstiawie imiennego
upowa2nienia Burmistrza Gminy i Miasta okreslajqcego w szczegolnosci:

1) numer upowaznienia;
2) date i miejsce wystawienia;
3) wskazanie podstawy prawnej;

4) imiQ i nazwisko, stanowisko oraz numer legitymacji slu2boweJ kontrolujqcego;
5) oznaczenie podmiotu dotowanego objetego kontrolq;

6) oznaczenie osoby prowadzEcej podmiot dotowany objety kontrolE;

7) okreSlenie przedmiotu kontroli;
8) date rozpoczecia i przewidywanq date zakonczenia kontroli;

9) podpis osoby udzielajqcej upowa2nienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

3. Kontrola mo2e by6 przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo - po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzEcej przedszkole niepubliczne
oraz dyrektora pzedszkola o terminie planowanej kontroli, nie p62niej niz na 7 dni przed

rozpoczeciem kontroli;

2) doa2nie - w pzypadku, gdy zaistniale okolicznosci wskazujq na koniecznosc podjecia

natychmiastowych czynnosci kontrolnych.

4. Kontrola mo2e miec miejsc€ zarowno w siedzibie osoby prowadzqcej kontrolowany podmiot,
jak i w prowadzonym geez niA pzedszkolu, bqdz w siedzibie kontrolujqcego.

5. Obowiqzkiem osoby prowadzqcej podmiot dotowany objq$ kontrola jest:

1) prowadzenie dokumentacji finansowej w spos6b umozliwiajqcy jednoznaczne okreSlenie

sposobu wykorzystania dotacii otrzymanei z bud2etu Gminy i Miasta;

2) zamieszczanie na dowodzie ksiqgowym:

a) adnotacji o zaplacie dokonanej z dotacji udzielonej z budzetu Gminy i Miasta

w danym roku wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,
b) opisu przeznaczenia wydatku;
c) w przypadku dotacji pQekazanej na ucznia posiadajqcego orzeczenie o potnebie

ksztalcenia specjalnego, uczestnika zajqd rewalidacyjno - wychowawczych, na

uczniow oddzia'low integracyinych, a tak2e na uczestnik6w zaiQ6 rewalidacyjno -
wychowawczych opisu wydatk6w zwiqzanych z rcalizacla zada^ zwiazanych
z organizacje ksztalcenia specjalnego sfinansowanego z dotacji, zgodnie z art. 35 ust.

4 i 5 ustawy.
3) zapewnienie kontrolujqcemu warunk6w iSrodk6w niezbednych do sprawnego

przeprowadzenia kontroli, w szczeg6lnosci:
a) niezwlocznego pzedstawiania zqdanych dokument6w obietych zakresem

przedmiotowym kontroli,
b) terminowego udzielania wyjasnief oraz skladania oswiadczei' w tym przez osoby

upowaznione pzez osobe prowadzqcq podmiot dotowany,
c) umo2liwienie dokonania ogledzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia z4Qc

podmiotu dotowanego.

6. KontrolujEcy dokonuje ustalei stanu faktycznego w zakresie obietym przedmiotem kontroli na
podstawie dokument6w i innych nosnik6w informacji zebranych w toku postePowania kontrolnego,
kt6re ma,ia lub mogE mie6 znaczenie dla oceny prawidlowosci naliczenia, pobrania iwykozystania
dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

Z. W terminie do 21 dni od dnia zakorlczenia przeprowadzonej kontroli sporzqdza sie protokol,

kt6ry zawiera w szczeg6lnosci:

1) datQ rozpoczecia izakonczenia o@z todzai przeprowadzonej kontroli;



2) podstawe prawnq pzeprowadzenia procesu kontrolnego;

3) dane statutowe kontrolowanej jednostki: okreslenie jednostki kontrolowanej, adres,
REGON, NlP, imie i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej oraz osoby prowadzEcej
(pzy uwzglednieniu zmian w czasie objetym kontrolq);

4) okreslenie formy organizacyjno-prawnej jednostki kontrolowanej;

5) imie, nazwisko, stanowisko slu2bowe kontrolujqcego lub kontrolujqcych, nazwe stanowiska
pracy, numer i datQ obowiEzywania upowaznienia do kontroli;

6) zakres kontroli (obszary objete kontrolq, informacje dotyczQce kontrolowanego zadania,
jezeli kontrola dotyczy wykonania okreslonych czynnosci);

7) okreslenie okresu objetego kontrolE;

8) podjqte czynnosci pzeprowadzone w czasie procesu kontrolnego;

9) wykaz ustalen pzeprowadzonej kontroli;

10) wyszczeg6lnienie zalacznik6w do protokolu;

11) informac.ie o dokonaniu wpisu do ksiEzki kontroli;

12) okreslenie ujawnionych uchybien (nieprawidlowosci) oraz ich pzyczyn i skutk6w;

13) podpisy kontrolu.iEcego (kontrolujqcych), dyrektora jednostki kontrolowanej i osoby
prowadzEcej peedszkole niepubliczne, a w pzypadku odm6wienia podpisania protokolu
przez dyrektora jednostki kontrolowanej lub osobQ prowadzqca - informacje o odmowie
podpisania protokolu spozqdzonq przez kontrolujqcego;

14) date oraz miejsce podpisania protokolu,

15) informacJQ o ilosci egzemplarzy przygotowanego protokolu oaz o ptzekazaniu jednego

egzemplaea osobie prowadzEcej kontrolowane przedszkole;

16) parafki kontrolujqcego oraz osoby prowadzacej jednostke kontrolowanq na kazde.i stronie
protokolu.

8. W pzypadku odmowy podpisania protokolu pzez dyrektora Jednostki kontrolowanej lub osobe
prowadzqcq niepubliczne przedszkole, kontrolujqcy dokonu.ie weryfikacji iq pzyczyn. W razie
potzeby podejmuje czynnosci kontrolne uzupe'lniajEce, na podstawie kt6rych mogq zostac
wprowadzone zmiany w protokole kontroli.

9. W pzypadku niepod.lecia uzupelniajecych czynnosci kontrolnych, kontrolujEcy pzekazuje na
pismie swoje stanowisko kontrolowanemu.

10. W przypadku zastzeaeh do wyniku kontroli, kierownik kontrolowanej jednostki moze odm6wiC
podpisania piotokolu skladajqc do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemne

wylisnienia ptzyczyn tej odmowy, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu.

1.1 . Odmowienie podpisania protokolu pokontrolnego przez dyrektora jednostki kontrolowanej lub

osobe prowadzqcq kontrolowane pzedszkole niepubliczne nie powoduje ustania pzygotowania i

przekazania zalecen pokontrolnyc h.

12. Kierownik jednostki kontrolowanei, kt6ry otzymal zalecenia pokontrolne, w czasie do 21 dni

od daty ich otzymania, jest zobowiqzany pisemnie powiadomi6 osobQ zazqdzajqcE kontrole

o ich wdro2eniu, jak rownie2 o zaawansowaniu realizacji zalecerl bedqcych w toku.

w pzypadku niezrealizowania zalecei nalezy okreslic powody uniemo2liwiajqce ich wdrozenie.

13.Na podstawie protoko.lu kontroli kontrolujqcy spozadza wystapienie pokontrolne' w kt6rym

zawarte sq wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzqcej kontrolowany podmiot.

14. Kontrolowany, do kt6rego zostalo skierowane wystqpienie pokontrolne jest obowiEzany

w terminie 21 dni od daty ich otrzymania zawiadomid kontrolujqcego o sposobie realizac.ii zalecen
pokontrolnych.

se

Dotacja w czesci niewykorzystanej do konca roku budzetowego, wykorzystana .niezgodnie
z przeznaczeniem, oraz dolacja pobrana nienale2nie lub w nadmiernej wysokoSci podlegajq zwrotowi

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz.U. 22017 r. poZ.2077).



s10

1 . Traci moc uchwala Nr Xl/151/1 5 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 wrzesnia
2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rczliczania dotacji z bud2etu gminy dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie bedqcych
jednostkami budzetowymi oraz trybu izakresu kontroli prawidlowosci ich pobrania i wykorzystania
z p62niejszymi zmianami.
2. Oo tozliczania dolaqi za rok 2017 stosuje sie pzepisy uchwaly, o kt6re.i mowa w ust. 1.

3. Postanowienia niniejszej uchwaly znajdujq zastosowanie do dotacji udzielonych w roku 2018
i latach nastepnych.

s11

Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s12

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.

atudristrz
Grni{vll Miasta

CzervlfoftLeszczyny

Wieslaw Jahiszewskl
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Zalqczniknr 1

do Uchwaly nr...........
Rady Miejskiej
w Czenvionce-Leszczynach
z dnia...................

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czemvionka-Leszczyny

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
zBUDilETU GMINY I MTASTA czERWToNKA-LESzczyNy DLA NrEpuBLtczNEGo

PMEDSZKOLA, NtE BED^CEGO JEDNOSTT(A BUDZETOWA

NA ROK

Gzg56 I

DANE ORGANU PROWAD

wnioskodawca**: [-l osoba prawna l-l osoba fizyczna

Nazwa banku i numer rachunku bankowego przedszkola niepublicznego, na ktory ma by6
przekazywana dotacja:

(nazwa banku)

I

Nazwa

7



C2956 ll

DANE PRZEDSZKOLA NTEPUBLICZNEGO*

Numer i data zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzon q pzez
Bu rm istrza Gm i ny i lvl iasta Czerwion ka-Leszczyny:

Kontakt***:
tel. stacjonarny:
tel. kom6rkowy:
adres e-mail

Adres
Kod pocztowy Miejscowo6d

Ulica Nr domu Nr lokalu

Cz956lll

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE DZIECIW PRZEDSZKOLU NIepUBIrczNvIta,
KTORE UKONCZYTY 2 LATA I Q ![lEgtECy ZyCrA*
Planowana ticzba dzieci oqolem. t--l w tei liczbie:

1. liczba dziecizamieszkatych na terenie Gminy iMiasta Czenrionka-Leszczyny:

2. liczba dzieci nieposiadajqcych ozeczenia o potzebie ksztalcenia specjalnego
i niebqdqcych mieszkafcami Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny: 

I--l

Czytelny podpis (pieczqtka) skladajqcego wniosek

Llczba dzlecl Hlizujlcych

z ozszenlom
o niopolnGpnmolci

uc:artnielcych
wrhcirch

remlldrcyjnc
u,ychmaEztrch

obhtych
wzeanym

Epomlgrnlem
roryoju

obowilek rcrmgo
pzygotomnla
puedskolnego

rodzaj niepelnospmSci okreSlmy
w meqeniu o potrzobi€ ksralcenis

speqalnego
lieba dzieci

Razem:
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Miejscowos', data

Pouczenie:
1) wniosek powinien bya wyperniony czytelnie i zawiena dane zgodne z wpisem do ewidencji.
2) w pnypadku zmian danych dotyczacych w szczegltnosci: adresu organu prowadzEcego, nr konta

bankowego, nr terefon6w, adresu e - mair podanyih we wniosku, naEzy pisemni ioiniroimo*aa
o zmianach Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

' Fomulatz ie'l ptzeznaczony dla osob fizwznych onz osob prawn@ wwadzqcych na terenie Gmind i Miasta Czerwionka-Leszcyny
We d szko I a n io p u b I i czna.
Podslawa prawna: ustawa z dnid 27 paZdziemika 2017 r. o finansowdniu zadal oswiatowych (Dz U. z 2017 t. poz.22\3)
Temin stdadanla wniosku: do 30 wrze'nia aku poryedzaje@go mk udzielenia dotacji
Miejs@ zlozenia wniosku: lrzad crninv i Miasta czeruionki-Leizczyny, ul. pa*owa 9,'44-230 czeNionka-Leszczyny.
'* zaz naczyC : @ wld Sciwe
"'W@niC wld6ciwe

eu&i"#
Gmin{/ i Miasta

CzeyffiLeszczYnY
Wieslaw Jdhiszewski

*^lt lil. 
/



Zalqcznrknr 2
do Uchwaly nr...........
Rady Miejskiej

:.:;*::::tL;;_zczvnach

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

TNFORMACJA MTESTECZNA
O AKTUALNEJ LICZBIE DZIECTW PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

WG STANU NA PIERWSZY DZEI ROBOCZY MIESIACA ....., 20.......ROKU."

1. Nazwisko, imig (naala) iadres (siedziba) osoby fizycznei(prawnei)
prowadzqcej przedszkole :

Nazwisko, imiq (nazwa):

Kod pocztowy Miejscowo6d Ulica Nr domu Nr lokalu

2. Nazwa iadres przedszkola:

Nazwa:

Kod pocztowy MiejscowoSd Ulica Nr domu Nr lokalu

Liczba dzieci uczeszczajecych do przedszkota niepublicznego wg stanu na
pierwszy dzief roboczy miesiqca.. ..,.20.....r.

Dane dotyczqce dzieci, kt6re ukoriczyly 2lala i e miesigry i,ycie

Liczba dzieci, ogolem:

w liczbie og6lem:
1) liczba dzieci zamieszkalych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

realizujqcych obowiqzek
rooznego przygotowan ia

przedszkolnego

niepelnooprawnych posiadajqcych orzeczenie o
potrzebie ksztalcenia specjalnego*

obietych
wczesnym

wspomaganiem
rouoju*

ucze€tniczqcych
w zajgciach

rewalidacyjno-
wychowawczychHliczba dzieci rodzdl

niepelnosprawnoSci

og6lem

2) liczba dzieci nieposiadajqcych orzeczenia o potzebie ksztalcenia specjalnego
i niebgdEcych mieszkafcami Gminy i Miasta czenrionka-Leszczyny: 

l-_l-
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4. lnformacja o zmianie rachunku bankowego:*

Czytelny podpis, pieczqtka skladajqcego informacjg miesiqcznq

Miejscowo5d, data

.DOTYCZY: dotacii udzielanej z bud2etu Gminy i Miasta C. zerwionka-Leszczyny niepublicznym pzedszkolom, nie bqdqcynpzedszkolami specjalnyrni, nie bqdqcym jednostkami bud2etowymi, prowaoionym pzez osoby'prawne bqd2 fizyczne.
Termin skladania informacji: do 5 dnia danego miesiqca.*'dzieci posiadajqce orzec,zenie o potzebie ksztalcenii specjalnego wydane pzez poradnig psychologiczno-pedagogicznq.**'dzieci posiadajqce opiniq o potzebie wczesnego wspomaganiiwydlnq pzez poradniq esyc'trotogi&n;-ieoagogicznq.
'*..wypelni6 w pzypadku zmiany numeru rachunku.

/r
gu4nistrz

Gmrhf iMiasta
cze24{f,1;eszczvnv

Wieslaw Janiszewski
,[

I
t
I
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Zalqcznik nr 3
do Uchwaty nr... ... .... .

Rady Miejskiej
w Czenvionce-Leszczynach
z dnia

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
OTRZYMAN EJ P RZEZ N I E PU BLICZNE_PRZEDSZKOLE, PROWADZON E PNZEZOSOBE
PRAWNA BADZ FzYczNA , z BUDZETU GMrNy I MtAiTA czERwtoNKA-LESzczyNy

w......... ROKU *

2. lnformacja o poniesionych wydatkach dotyczqcych dzialalnoici niepublicznego
w pkt. 1

A. Kwota otzymanej dotacji (w zl):

Rodzaje wydatk6w sfinansowanych w ramach dotacji:

l. Wldatki bieiqce obejmujqce ka2dy vrrydatek poniesiony na cete dzialalnosci niepublicznego
pzedszkola, o kt6rym mowa w art. 35 ust.l pkt.l FinZad-OGwU*".

Data wystawienia, numer oraz opis
rachunku, faktury lub innego dowodu

Il. Zakup Srodk6w tnralych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych, o kt6rych mowa w art. 35 ust.i
pktr, 2a-2d FinZadO6wU**:

Data wlatawienia, numer oraz opis
rachunku, faktury lub innego dowodu



lll. Zakup pozostalych Srodk6w tnralych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych
o kt6rych mowa w art. 35 ust.l pkt.2e FinZadOSwU**:

Lp Data wystawienia, numer oraz opis
rachunku, faktury lub innego dowodu

Pelna kwota
zobowiEzania

Pzedmiot
dokonanego

zakupu
lub platnosci

Termin
dokonania

zapfaty
zobowi+ania

WskaTanie h^oty
platnoSci

anga2ujqcej Srodki
z dotacji

K\trcta w,datku
aui4anego zrcalizacie

zadah zwiqzanych
z otganizacle

ksztalcenia specjalnego

1.

2.

B. Og6lem wydatki (Suma: l-nt) (w zl)
.(w zl)c. Kwota niewykorzystanej dotacji w orre@

(R62nica:A-B) (w zl) ..(w zl)

3. O6wiadczenie skladajqcego rozliczenie:

O6wiadczamy,2e:
1) wszystkie podane przeze nas dane sq zgodne ze stanem faktycznym;
2) jeste6my Swiadomi odpowiedzialno6ci za nienale2ne pobranie dotacji oraz

wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem wynikajecej z aft. 82
ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 wrzeSnia 1999 r. (t.j. Dz. U 22011 r.
po2.2226).

Uwaoi

Nazwisko iimiq
sporzqdz4eceg o rozl iczen i e

Naarvisko iimiq
osoby prowadzecej pzedszkole

Pieczqtka ipodpis Pieczqtka ipodpis

MiejscowoSd, data

'termin skladania rozliczenia: do 10 stycznia rcku nastQpnego, po roku na kt6ry zostata udziebna dotacja.
" ustawa z dnia 27 paidziemika 2017 r. o finansowaniu zadafi oSwiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
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4. Urvagi urz?dowe dotyczqce rozliczenia udzielonej dotacji (wypelnia UzEd Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny)

lmie, nazwisko i stanowisko sluzbowe osoby upowaznionej do rozliczenia dotacji:

Data Podpis.

istrz
i Miasta

eszczyny

iszewski

*raI

G


