
UCHWAŁA NR XIII/134/19
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
szkół, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli 

oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.)1) oraz art. 35 ust. 4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)2)  Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr  XXXIII/368/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 marca 2018 w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych 
w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 20 stycznia 
roku następującego po roku udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 4. Wzór rozliczenia stanowi 
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Organ prowadzący jednostkę składa rozliczenie z wykorzystanej dotacji, udzielonej na uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do dnia 20 stycznia roku następującego po 
roku udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 4. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej 
uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych jednostek przez ten sam organ prowadzący, 
rozliczenie, o którym mowa w ust. 1-2 należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. W przypadku gdy dotowana jednostka kończy swoją działalność w trakcie trwania roku 
budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
ostatniej części dotacji przekazuje rozliczenie dotacji otrzymanej w roku budżetowym, w którym 
jednostka dotowana zakończyła działalność.

5. Rozliczenie z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1-2 i ust. 4 organ prowadzący 
jednostkę rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez Gminę Miasto Sochaczew.”;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, 
poz. 1815.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1287.
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2) dodaje się Załącznik Nr 5 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
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