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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 28 lutego 2017 r.
Poz. 1276
UCHWAŁA NR XXXI/503/17
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli,
punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.) art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po
zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza
się następujące zmiany:
1) wprowadza się nową treść załącznika nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 6 zmienianej uchwały, w brzmieniu
przedstawionym w załączeniu do niniejszej uchwały,
2) wprowadza się nową treść załącznika nr 3, o którym mowa w § 4 ust. 2 zmienianej uchwały, w brzmieniu
przedstawionym w załączeniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/503/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017 r.

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów
wg stanu na pierwszy dzień miesiąca …………….…..roku…………..….
(Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy informację sporządza się wg stanu na
dzień następny.)
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Tychy
niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki
oświatowe.
UWAGA
DLA KAŻDEJ SZKOŁY / PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE
Z CZĘŚCI B

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2156
z późn. zm.)
Termin składania: za okres od stycznia do listopada do 5 –go dnia miesiąca, za m-c grudzień do 3-go
grudnia.
Miejsce składania: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Część A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca:





Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

Nr komputerowy

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ
Nazwisko i imię

DANE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ZESPOŁU WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO/SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ



Przedszkole



Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie
jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki



Punkt przedszkolny / zespół wychowania
przedszkolnego



Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki



Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki



Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Data i nr zaświadczenia o wpisie przedszkola, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, szkoły
lub placówki oświatowej do ewidencji prowadzonej w Miejskim
Centrum Oświaty w Tychach

1.

Nazwa
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Zawody, w których kształci szkoła (wymienić jakie)

Adres przedszkola/ punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego/szkoły/ placówki oświatowej
NIP

REGON

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Część B
RZECZYWISTA LICZBA UCZNIÓW
Dotyczy przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Liczba uczniów
ogółem

z autyzmem

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo w
stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo w
stopniu umiarkowanym
lub znacznym

słabo słyszący

niesłyszący

z zaburzeniami
psychicznymi

z niepełnosprawnością
ruchową

słabo widzący

niewidomi

z chorobami przewlekłymi

zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami
zachowania

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
upośledzeni umysłowo w
stopniu lekkim

………………

w tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3

niedostosowani
społecznie

I.

Dane o liczbie uczniów przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych
wy szkołach podstawowych wg roczników z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin
Rok urodzenia
uczniów

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich

Dotyczy szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

w klasie
ogólnodostępnej
w klasie
integracyjnej
w klasie
dwujęzycznej
w klasie sportowej
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z autyzmem

z niepełnosprawnością
sprzężoną

upośledzeni umysłowo
w stopniu głębokim

upośledzeni umysłowo
w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

słabosłyszący

niesłyszący

Z chorobami
przewlekłymi

Z niepełnosprawnością
ruchową

słabowidzący

niewidomi

Zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

Z zaburzeniami
zachowania

Niedostosowani
społecznie

………………

W tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
upośledzeni umysłowo
w stopniu lekkim

(bez uczniów oddziałów
przedszkolnych w szkole
podstawowej)

W tym
uczniów:

W tym nauczanie
domowe

Liczba uczniów ogółem

W tym klasa I-III

II.

Liczba uczniów z
danego rocznika

w tym liczba
uczniów
zamieszkałych
na terenie
innych gmin
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Dotyczy szkół w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
1. Liczba uczniów, według dokumentacji przebiegu nauczania, na pierwszy dzień danego miesiąca:
Liczba uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim
2. miesiącu (liczba stawek dotacji, o którą obniża się kwotę dotacji przekazanej zaliczkowo w poprzednim miesiącu)

IV.

Dotyczy ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami roczne przygotowanie przedszkolne, realizację obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki

Ogółem liczba uczniów:

V.

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Ogółem liczba uczniów:

VI.

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wychowawczo - rewalidacyjnych, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych

Ogółem liczba uczniów:

Część C
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) PROWADZĄCEJ LUB DYREKTORA DOTOWANEGO
PODMIOTU
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Czytelny(e) podpis(y) oraz pieczęć imienna osoby prowadzącej lub dyrektora dotowanego podmiotu

_______________________
Miejscowość, data

Sprawdzono zgodność informacji :
z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach.

_____________________________
data, podpis i pieczęć imienna
(wypełnia Miejskie Centrum Oświaty)

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa, bez bliższego określenia, o uczniach należy przez to rozumieć również słuchaczy i
wychowanków
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/503/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji
za rok………
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Tychy
niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki
oświatowe.
UWAGA
DLA KAŻDEJ SZKOŁY / PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNE ROZLICZENIE.

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
z późn. zm.)
Termin składania: 15 stycznia następnego roku kalendarzowego
Miejsce składania: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Część A
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Wnioskodawca:





Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

Nr komputerowy

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ
Nazwisko i imię

DANE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO/ZESPOŁU WYCHOWANIA
PRZEDZKOLNEGO/SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

1.



Przedszkole



Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie
jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki



Punkt przedszkolny / zespół wychowania
przedszkolnego



Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki



Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w której
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki



Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Data i nr zaświadczenia o wpisie przedszkola, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, szkoły
lub placówki oświatowej do ewidencji prowadzonej w Miejskim
Centrum Oświaty w Tychach
Nazwa

Data i nr decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej
wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy przez
Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

2.

Adres przedszkola/ punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego/szkoły/ placówki oświatowej
NIP

REGON

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu
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Część B
INFORMACJA O KWOCIE OTRZYMANEJ DOTACJI
Liczba uczniów, na których otrzymano dotację w ……….roku
(bez uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w miesiącu)

Wysokość dotacji otrzymanej w ………roku

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa, bez bliższego określenia, o uczniach należy przez to rozumieć również słuchaczy i wychowanków.

Część C
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI
Rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

Lp.
1.

Wynagrodzenia

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4.

Zakup wyposażenia, książek, pomocy dydaktycznych

5.

Remonty

6.

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

7.

Pozostałe wydatki

Ogółem
Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

Część D
OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY PROWADZĄCEJ
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Czytelny podpis oraz pieczęć imienna osoby prowadzącej
_______________________
Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność informacji w cz. A i B :
_____________________________
data, podpis i pieczątka imienna
(wypełnia Miejskie Centrum Oświaty)
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