
UCHWAŁA NR XLVII/237/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XLVI/230/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 
udzielanych z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr  3 do Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/230/18 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 r. otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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       Załącznik do Uchwały nr XLVII/237/18 
       Rady Miejskiej Chojnowa 
       z dnia 27 marca 2018 r. 

 

 

 
 
………………………………….    Chojnów, dnia …………………. 
 (pieczęć nagłówkowa placówki)  

 
 

       Burmistrz Miasta Chojnowa  

 

 

Rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu miasta Chojnowa na rok …………… 

dla niepublicznego przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego* 
 
 

I.Nazwa i adres dotowanej placówki ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

II. Rozliczenie za okres: 

 
1. ………….. rok* 
 
2. od stycznia ………… roku do dnia zaprzestania działalności ………………………..* 

(data) 

 

III. Rozliczenie liczby uczniów, na których otrzymano dotację: 

 
 

Miesiąc 

 

Liczba uczniów 

 

I 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 
 

II 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 
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III 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

IV 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

V 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

VI 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

VII 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 
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VIII 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

IX 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

X 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

XI 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

XII 
 

Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 
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Ogółem Liczba uczniów ogółem ……………………. w tym: 
- liczba uczniów niepełnosprawnych 
  z podziałem na rodzaj niepełnosprawności: …………………………………………. 
- liczba uczniów objętych wczesnym  
  wspomaganiem rozwoju dziecka: ……………………………………………………. 
- liczba uczestników zajęć  
  rewalidacyjno-wychowawczych: ……………………………………………………...  
- liczba uczniów niebędących mieszkańcami 
  miasta Chojnowa, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi,  
  objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat ……………………………………… 

 

IV. Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji:  
 
1.Kwota dotacji otrzymanej łącznie w okresie od …..…...  do…..…… :     …….…………………. zł. 
 
2. Kwota dotacji należnej (wynikająca z liczby uczniów ogółem z pkt. III): …...………………….. zł.   
 
3. Kwota nadmiernie pobranej dotacji (różnica poz. 1 – 2) :                         ……………………….. zł.  
 
4. Kwota dotacji wykorzystanej :                                                                   ……………………….. zł.  
 
5. Kwota niewykorzystanej dotacji – do zwrotu (różnica poz. 2 -4) :           ……………………….. zł. 
 
 

V. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność placówki, sfinansowanych  

z otrzymanej dotacji, w okresie objętym rozliczeniem:  

 1. Wynagrodzenia nauczycieli netto    …………………………… zł. 

 2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników netto  ………   …………………. zł.  

 3. Pochodne od wynagrodzeń  
    po stronie pracownika i pracodawcy    …………………………… zł.  

 4. Zakup pomocy dydaktycznych    …………………………… zł.  

 5. Zakup sprzętu i wyposażenia      …………………………… zł.  

 6. Opłaty za media      …………………………… zł.  

 7. Czynsz, dzierżawa i inne wydatki z tytułu najmu lokalu …………………………… zł.  

 8. Zakup usług       …………………………… zł.  

 9. Zakup artykułów administracyjno-biurowych   …………………………… zł.  

 10. Zakup środków czystości     …………………………… zł.  

 11. Pozostałe wydatki: 

     (wyszczególnić i określić ich nazwy)   …………………………… zł.  

  RAZEM      …………………………… zł.  

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

(czytelny podpis osoby reprezentującej placówkę)  
* niepotrzebne skreślić 
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