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UCHWAŁA NR XLIII/442/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 3 pn. „Półroczne/roczne rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy
Głuchołazy” do uchwały nr XXXVIII/385/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Frankiewicz
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Załącznik do uchwały nr XLIII/442/18
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 maja 2018 r.

Półroczne/roczne rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy Głuchołazy
I. Organ prowadzący:
1. Nazwa organu prowadzącego:
……………………………………………………………………………….………………………………………
2. Imię i nazwisko osoby/osób prawnych reprezentującej(-ych) organ prowadzący:
…………………………………………………………………………..……………………………………………
3. Siedziba organu prowadzącego:
…………………………………………………………………………..……………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

II. Dane jednostki oświatowej:
1. Nazwa i adres placówki:
…………………………………………………………………………..……………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

2. Nazwa banku prowadzącego rachunek jednostki:
……………………………………………………………………………….………………………………………
3. Numer rachunku bankowego, z którego ponoszono wydatki z dotacji
……………………………………………………………………………….………………………………………
III. Informacja o liczbie uczniów
1. Liczba uczniów w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego:
Liczba uczniów
Ogółem wszystkich uczniów
w tym niepełnosprawnych:
niewidomych
słabo widzących
z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją
niesłyszących
słabo słyszących
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub
znaczącym
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim
z niepełnosprawnością
sprzężoną
z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
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V

Miesiąc
VI
VII
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X

XI

XII
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2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych:
Liczba uczniów
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Ogółem wszystkich uczniów
w tym niepełnosprawnych:
niewidomych
słabo widzących
z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją
niesłyszących
słabo słyszących
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub
znaczącym
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim
z niepełnosprawnością
sprzężoną
z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
w tym należących do danej
mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub
społeczności posługującej się
językiem regionalnym oraz
pochodzenia romskiego, dla których
szkoła podejmuje zadania
edukacyjne zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
w tym uczniowie oddziałów
sportowych
w tym uczniowie oddziałów
mistrzostwa sportowego

3. Liczba uczniów w gimnazjach:
Liczba uczniów
Ogółem wszystkich uczniów
w tym niepełnosprawnych:
niewidomych
słabo widzących
z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją
niesłyszących
słabo słyszących
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym lub
znaczącym
z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim
z niepełnosprawnością
sprzężoną
z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
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w tym należących do danej
mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub
społeczności posługującej się
językiem regionalnym oraz
pochodzenia romskiego, dla których
szkoła podejmuje zadania
edukacyjne zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty

IV. Rozliczenie otrzymanej dotacji
Kwota otrzymanej dotacji
Kwota wydatków
finansowanych z dotacji
RÓŻNICA
Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym:
Miesiąc

Kwota otrzymanej
dotacji

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
RAZEM I PÓŁROCZE

Kwota otrzymanej
dotacji

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM II PÓŁROCZE

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwota poniesionych wydatków
I półroczu
II półroczu
roku ………..

Rodzaj wydatku
Wydatki na wynagrodzenie
Remonty bieżące
Zakup
środków
trwałych
niematerialnych i prawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług
Pozostałe wydatki
RAZEM

oraz

wartości

Oświadczam, ze wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………

…………………………….…………

Miejscowość, data

czytelny podpis oraz pieczęć imienna organu

