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UCHWAŁA NR VI/46/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych
we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz
terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji - załącznik nr 2 dotyczący rozliczenia wykorzystania
dotacji, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prószkowie
Lucjan Dzumla
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Prószkowie nr VI/46/2019
z dnia 29.03.2019 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ROKU ....................

Nazwa przedszkola niepublicznego dotowanego ........................................................................

Adres ..........................................................................

DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W ROKU ....................
W tym uczniowie:

Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Liczba uczniów
ogółem

niepełnosprawni
(posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego)

objęci wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

uczestnicy zajęć
rewalidacyjnowychowawczych

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI :
I. Dotacja otrzymana z budżetu w roku ....................
w wysokości .................... została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w tym na:

A. Wynagrodzenia razem ........................, w tym:
1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora
przedszkola
…………………………………………..
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)

.........................................................

3. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto)

.........................................................

4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
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...................................................................................................................................................
5. Inne (wymienić jakie) ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
B. Wydatki bieżące razem ....................., w tym:
1. Opłaty ( wymienić jakie )

……………………………….

2. Remonty bieżące

……………………………….

3. Inne ( wymienić jakie)

……………………………….

C. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących :
1. Książki i inne zbiory biblioteczne

……………………………………

2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny

…………………………………….

4. Meble

…………………………………….

5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej określonej
zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których
odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania

………………………………………………………………………………………………………………….

Suma wydatków ...........................

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................)

II. Dotacja otrzymana z budżetu w roku ....................
w wysokości .................... została wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych
realizacją zadań związanych ze wczesnym wspomaganiem rozwoju ucznia, w tym na:

z

B. Wynagrodzenia razem ........................, w tym:
1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora
przedszkola
…………………………………………..
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)

.........................................................
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.........................................................

4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
...................................................................................................................................................
5. Inne (wymienić jakie) ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
B. Wydatki bieżące razem ....................., w tym:
1. Opłaty ( wymienić jakie )

……………………………….

2. Remonty bieżące

……………………………….

3. Inne ( wymienić jakie)

……………………………….

C. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących :
1. Książki i inne zbiory biblioteczne

……………………………………

2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny

…………………………………….

4. Meble

…………………………………….

5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej określonej
zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których
odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania

………………………………………………………………………………………………………………….
Suma wydatków ...........................

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................)

III. Dotacja otrzymana z budżetu w roku ....................
w wysokości .................... została wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją
zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjnowychowawczych, w tym na:
C. Wynagrodzenia razem ........................, w tym:
1. Wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora
przedszkola
…………………………………………..
2. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)

.........................................................

3. Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto)

.........................................................

4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
...................................................................................................................................................
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5. Inne (wymienić jakie) ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
B. Wydatki bieżące razem ....................., w tym:
1. Opłaty ( wymienić jakie )

……………………………….

2. Remonty bieżące

……………………………….

3. Inne ( wymienić jakie)

……………………………….

C. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących :
1. Książki i inne zbiory biblioteczne

……………………………………

2. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Sprzęt sportowy i rekreacyjny

…………………………………….

4. Meble

…………………………………….

5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej określonej
zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których
odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do
używania

………………………………………………………………………………………………………………….
Suma wydatków ...........................

Kwota niewykorzystanej dotacji ................. (słownie: ..................)

Podpis i pieczątka przedszkola

