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UCHWAŁA NR XXXIV/653/21
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.),
art. 29, art. 35 ust. 4 i 5 oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2021 poz. 1930), art. 251 ust. 1 i ust. 3 - 5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art.11a ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) na
wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję
Finansów Publicznych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W uchwale nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Niniejsza uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla
następujących podmiotów niepublicznych:
1) przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania
przedszkolnego,
2) szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
3) szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
4) placówki oświatowe, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (m.in. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, bursy),
5) podmioty oświatowe prowadzące zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
6) podmioty oświatowe realizujące wczesne wspomagania rozwoju dziecka.”;
2) § 4 ust. 2 pkt 1) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę, jeżeli pełni
w niej funkcje dyrektora albo osoby fizycznej prowadzącej inną formę wychowania
przedszkolnego jeżeli prowadzi w niej zajęcia,”;
3) Wprowadza się nową treść załącznika nr 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 zmienianej uchwały,
w brzmieniu przedstawionym w załączeniu do niniejszej uchwały.
4) Wprowadza się nową treść załącznika nr 2, o którym mowa w § 3 ust. 2 zmienianej uchwały,
w brzmieniu przedstawionym w załączeniu do niniejszej uchwały.
5) Wprowadza się nową treść załącznika nr 3, o którym mowa w § 4 ust. 2 zmienianej uchwały,
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w brzmieniu przedstawionym w załączeniu do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy
Barbara Konieczna
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/711/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie dotacji
na rok …………..
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Tychy niepubliczne
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.
UWAGA
DLA KAŻDEGO PODMIOTU DOTOWANEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE
WIERSZE Z CZĘŚCI B

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Termin składania: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Miejsce składania: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Część A
DANE ORGANU PROWADZĄCEGO
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ/ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

RACHUNEK BANKOWY DOTOWANEGO PODMIOTU WŁAŚCIWY DO PRZEKAZYWANIA DOTACJI
Numer rachunku bankowego

DANE DOTOWANEGO PODMIOTU

❑

Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego

❑

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

❑

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

❑

Placówka, o której mowa w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (m.in. poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rewalidacyjnowychowawcze, bursy)

Nazwa

Nr RSPO

Adres siedziby dotowanego podmiotu
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu
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Część B
PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W ROKU ………………………..

I.

Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w okresie styczeń-sierpień

w okresie wrzesień-grudzień

Miesięczna liczba uczniów:
w tym uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego:

II.

Dotyczy szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w okresie styczeń-sierpień

w okresie wrzesień-grudzień

1. Miesięczna liczba uczniów:
w tym uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego:

III.

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

Miesięczna liczba uczniów

w okresie styczeń-sierpień

w okresie wrzesień-grudzień

rocznie:
Liczba uczniów, przystępujących do egzaminu dojrzałości lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla których ukończenie kursu zaplanowane jest
na rok udzielenia dotacji

IV.

Dotyczy placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (m.in. ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, bursy)

Miesięczna liczba uczniów

V.

w okresie styczeń-sierpień

w okresie wrzesień-grudzień

Dotyczy podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w okresie styczeń-sierpień

w okresie wrzesień-grudzień

Miesięczna liczba uczniów

VI.

Dotyczy podmiotów prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
w okresie styczeń-sierpień

w okresie wrzesień-grudzień

Miesięczna liczba uczniów
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Część C
OŚWIADCZENIE I PODPIS ORGANU PROWADZĄCEGO
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością, zaś planowana liczna uczniów określona została
z należytą starannością

Czytelny podpis oraz pieczęć imienna organu prowadzącego

_______________________
Miejscowość, data

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa, bez bliższego określenia, o uczniach należy przez to rozumieć także dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów (w tym słuchaczy), wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/711/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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 następny dzień
roboczy.)
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Tychy niepubliczne
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.
UWAGA
DLA KAŻDEGO PODMIOTU DOTOWANEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE
WIERSZE Z CZĘŚCI B

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Termin składania: do 3-go dnia miesiąca.
Miejsce składania: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Część A
DANE ORGANU PROWADZĄCEGO
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ/ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE DOTOWANEGO PODMIOTU

❑

Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego

❑

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

❑

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

❑

Placówka, o której mowa w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (m.in. poradnie psychologicznopedagogiczne, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, bursy)

Nazwa

Nr RSPO

Adres siedziby dotowanego podmiotu
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu
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Część B
RZECZYWISTA LICZBA UCZNIÓW

I.

Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Liczba uczniów ogółem
w tym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
z daną niepełnosprawnością
ogółem

w tym dzieci, które ukończyły
6 lat lub więcej w roku bazowym

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
niewidomi
słabowidzący

‘ z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
‘ niesłyszący
słabosłyszący
z niepełnosprawnością sprzężoną
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

II.

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

Liczba uczniów ogółem
1.

w tym w klasach I-III
w tym w małej szkole
w tym w klasach mistrzostwa sportowego
w tym uczniowie realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy
w tym uczniowie korzystający z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego
w tym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
niewidomi
słabowidzący
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
niesłyszący
słabosłyszący
niedostosowani społecznie
zagrożeni niedostosowaniem społecznym
z niepełnosprawnością sprzężoną
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
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III.

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

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 miesiącu
Liczba uczniów, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji sporządzonej wg stanu na pierwszy dzień poprzedniego miesiąca
a uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu (nowododani)

IV.

Dotyczy placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (m.in. ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, bursy)

Liczba uczniów

V.

Dotyczy podmiotów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Liczba uczniów

VI.

Dotyczy podmiotów prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Liczba uczniów

Część C
OŚWIADCZENIE I PODPIS ORGANU PROWADZĄCEGO LUB DYREKTORA DOTOWANEGO PODMIOTU
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Czytelny podpis oraz pieczęć imienna organu prowadzącego lub dyrektora dotowanego podmiotu

_______________________
Miejscowość, data

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa, bez bliższego określenia, o uczniach należy przez to rozumieć także dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów (w tym słuchaczy), wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIII/711/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji
za rok………
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Tychy niepubliczne
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.
UWAGA
DLA KAŻDEGO PODMIOTU DOTOWANEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNE ROZLICZENIE.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Termin składania: do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego
Miejsce składania: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Część A
DANE ORGANU PROWADZĄCEGO
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

DANE DOTOWANEGO PODMIOTU

1.

❑

Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego

❑

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

❑

Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej,

❑

Placówka, o której mowa w art. 4 pkt. 14 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (m.in.
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze, bursy)

w której nie jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki

Nazwa

Nr RSPO

Adres siedziby dotowanego podmiotu
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)
1

Wysokość dotacji otrzymanej w ……..…roku na realizację zadań związanych z organizacją
kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

2

Wysokość dotacji otrzymanej na realizację pozostałych zadań w …….…... roku

3

Razem dotacja otrzymana w ………….. roku (suma poz. 1 i 2)

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa, bez bliższego określenia, o uczniach należy przez to rozumieć także dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów (w tym słuchaczy), wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

Część C.1
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ NA
ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

Lp.

Wysokość poniesionych
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji

wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę, jeżeli pełni
1

w niej funkcję dyrektora albo osoby fizycznej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego
jeżeli prowadzi w niej zajęcia

2

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe

3

najem pomieszczeń

4

wydatki eksploatacyjne związane z najmem pomieszczeń

5

remonty

6

obsługa prawna

7

inne zadania organu prowadzącego

8

książki i inne zbiory biblioteczne

9

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu
w podmiotach dotowanych

10

sprzęt rekreacyjny i sportowy dla uczniów

11

meble

12

pozostałe środki trwałe o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy

13

Ogółem (suma poz. 1-12)
14. Kwota niewykorzystanej dotacji na realizację zadań związanych
z organizacją kształcenia specjalnego oraz na organizację zajęć rewalidacyjnowychowawczych (poz. B.1. – poz. C.1.13)

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-14 12:05:15

Strona 8

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=493852

Część C.2
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH OTRZYMANEJ DOTACJI NA REALIZACJĘ
POZOSTAŁYCH ZADAŃ
Lp.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

1

wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę, jeżeli pełni w niej
funkcję dyrektora albo osoby fizycznej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego jeżeli
prowadzi w niej zajęcia

2

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe

3

najem pomieszczeń

4

wydatki eksploatacyjne związane z najmem pomieszczeń

5

remonty

6

obsługa prawna

7

inne zadania organu prowadzącego

8

książki i inne zbiory biblioteczne

Wysokość poniesionych
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu

9

w podmiotach dotowanych

10

sprzęt rekreacyjny i sportowy dla uczniów

11

meble

12

pozostałe środki trwałe o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy

13

Ogółem (suma poz.1-12)

14. Kwota niewykorzystanej dotacji na realizację pozostałych zadań
(poz. B.2.–poz. C.2. 13)

Część D
INFORMACJA O KWOCIE NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI
1

Kwota niewykorzystanej dotacji wykazana w części C.1 poz. 14

2

Kwota niewykorzystanej dotacji wykazana w części C.2 poz. 14

3

Razem dotacja niewykorzystana w ……….. roku (suma poz. D.1 i D.2)

Część E
OŚWIADCZENIE I PODPIS ORGANU PROWADZĄCEGO
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Czytelny podpis oraz pieczęć imienna organu prowadzącego
_______________________
Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność informacji w części A i B:
_____________________________
data, podpis i pieczątka imienna
(wypełnia Miejskie Centrum Oświaty w Tychach)
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