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UCHWAŁA NR XL/335/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych
prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych
na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
udzielonej dotacji, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„rozliczenia wykorzystania dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia - do dnia 15 stycznia roku
następnego, na wzorze sprawozdania stanowiącego załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały”;
2) załącznik do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik
do uchwały nr XL/335/2018
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 17 października 2018 r.
Rozliczenie szczegółowe wydatków sfinansowanych z dotacji
pobranej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - roczne
………………………………
(pieczęć szkoły, przedszkola )
Rozliczenie dotacji z okres od dnia …………… do dnia………………………….. roku udzielonej
dla jednostki: ……………………………………………………..………………………………………….
… .......................................................................................................................................
(nazwa jednostki)
1. Kwota otrzymanej dotacji

………………………………………. zł

2. Kwota dotacji wydatkowanej

……………………………………….. zł

Nr rachunku,
Pełna kwota
Data wystawienia
faktury lub innego zobowiązania rachunku, faktury
dowodu
lub innego dowodu
księgowego
księgowego

Lp.

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Data dokonanej
płatności

Wskazane kwoty
płatności
angażującej środki
dotacji

1.
2.
3.

Razem ze środków dotacji:
Uwagi …..........................................................................................................................................
Środki dotacji zostały wykorzystane na wymienione niżej wydatki bieżące zgodne z katalogiem
określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
Rodzaj wydatku
Łączna kwota wydatku w złotych
Wynagrodzenia pracowników
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, która
pełni funkcję dyrektora albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania
przedszkolnego
Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy
Inne wydatki bieżące (wymienić jakie)
Razem
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………..……………………………………….
(podpis i pieczęć przedstawiciela organu prowadzącego)
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UWAGA:
1. Rozliczenia wykorzystania dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia - do dnia 15 stycznia roku
następnego.
2. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność rozliczenie należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia
otrzymania ostatniej transzy dotacji.
3. Załącznik należy wypełnić i złożyć oddzielnie dla każdej jednostki z § 1 uchwały.

