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UCHWAŁA NR IV/86/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzanie kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania dla publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego:
1) przedszkoli;
2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
3) innych form wychowania przedszkolnego;
4) szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
5) placówek oświatowych, niewymienionych w pkt 1-4, prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
6) placówek oświatowych niewymienionych w pkt 1-4, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- zwanych dalej podmiotami oświatowymi.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego prowadzące na terenie Gminy Głubczyce podmioty oświatowe, o których mowa
w § 1, uprawnione do otrzymania dotacji;
2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju, a także uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
§ 3.1. Organ prowadzący składa corocznie odrębne wnioski o udzielenie dotacji dla każdego prowadzonego
przez siebie podmiotu oświatowego, o którym mowa w § 1, zawierające informacje o planowanej liczbie uczniów
- nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, którym dotacja została
przyznana w drodze otwartego konkursu ofert oraz do podmiotów publicznych, za wyjątkiem informacji
o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
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§ 4.1. Wysokość dotacji w danym miesiącu naliczana jest na podstawie liczby uczniów według stanu
na pierwszy dzień tego miesiąca.
2. Organ prowadzący składa do 10 dnia każdego miesiąca w Zarządzie Oświaty, Kultury i Sportu
w Głubczycach informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5.1. Organ prowadzący składa do Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach pisemne rozliczenie
przyznanej dotacji za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji (odrębnie dla każdego
prowadzonego podmiotu oświatowego) – w terminie do 20 stycznia roku następnego.
2. Organ prowadzący podmiot oświatowy, który kończy swoją działalność w trakcie trwania roku
kalendarzowego lub jest przekazywany do prowadzenia innemu podmiotowi, składa, w terminie 30 dni
od zakończenia działalności lub przekazania, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji za okres
od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności lub przekazania do prowadzenia innemu
podmiotowi.
3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt tych rozliczeń.
5. Poprawnie sporządzone sprawozdanie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ
dotujący w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia.
§ 6.1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania oraz wykorzystania
dotacji przez podmioty oświatowe, o których mowa w § 1.
2. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza zwane dalej kontrolerami na podstawie
imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza Głubczyc.
3. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
3) imię i nazwisko kontrolera;
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu oświatowego i organu prowadzącego;
5) określenie zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia organ prowadzący kontrolowany
podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu w dniach i godzinach
pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności jego pracowników, a w uzasadnionych
przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobami reprezentującymi
kontrolowany podmiot.
6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanego podmiotu,
organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym
mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 7 dni
od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.
7. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli oraz
do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowany podmiot.
8. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub
do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania
dotacji.
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9. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez
kontrolujących.
§ 7.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu oświatowego (osoba
prowadząca lub reprezentująca organ prowadzący) oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres;
2) wskazanie organu prowadzącego;
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot (dyrektora) i osoby pełniącej funkcję
głównego księgowego;
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;
10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego
o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny
tej odmowy;
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu;
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i osoby prowadzącej lub osoby
reprezentującej organ prowadzący.
§ 8.1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot oświatowy odmawia podpisania
protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania
protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Głubczyc
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia, co do ustaleń
zawartych w protokole.
4. Burmistrz Głubczyc rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie
kontrolowany podmiot o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
§ 9.1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo
do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Głubczyc
w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których
mowa w § 8 ust. 3, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości
lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Głubczyc uwzględni wyjaśnienia lub
zastrzeżenia, o których mowa w § 8 ust. 3.
3. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają
Burmistrza Głubczyc o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
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§ 11. Traci moc uchwała nr XXXVIII/365/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/86/19
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 30 stycznia 2019 roku

………….......…………
(pieczęć osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej –
prowadzącej dotowany podmiot)

Burmistrz Głubczyc

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……………
Termin złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

1. Dane szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:
Pełna nazwa i adres:

Adres do korespondencji:

Telefon, adres e-mail:

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie
aktualne zaświadczenie)*:
3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub udzieleniu
zezwolenia na założenie publicznego podmiotu oświatowego (ostatnia aktualna decyzja)*:
4. Rachunek bankowy (szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego) właściwy
do przekazania należnej dotacji:
Nazwa banku:

Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:

Nr rachunku bankowego:
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5. Planowana liczba uczniów w:
STYCZEŃSIERPIEŃ

a)

WRZESIEŃGRUDZIEŃ

W TYM UCZNIOWIE
NIEPEŁNOSPRAWNI**

PRZEDSZKOLU:
w tym: ogólna liczba dzieci spoza
terenu Gminy Głubczyce

b)

INNEJ FORMIE WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO:
w tym: ogólna liczba dzieci spoza
terenu Gminy Głubczyce

c)

SZKOLE PODSTAWOWEJ:
w tym: w klasach I-III
w tym w oddziałach integracyjnych

d)

ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W
SZKOLE:
w tym: ogólna liczba dzieci spoza terenu
Gminy Głubczyce

6. Planowana liczba:
STYCZEŃSIERPIEŃ

a)

b)

WRZESIEŃGRUDZIEŃ

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w
art. 127 ust. 5 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz
w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.
uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, posiadających
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.

7. Dane o planowanej liczbie uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności oraz na
dodatkowe wagi.
Inna forma wychowania
Rodzaj
Szkoła
Przedszkole
przedszkolnego
niepełnosprawności
Oddział Przedszkolny
Dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.
127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy
wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.
niesłyszących

słabosłyszących
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niewidomych

słabowidzących
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnościami sprzężonymi
niedostosowanych społeczne
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
z zaburzeniami psychicznymi**
z zaburzeniami zachowania**
z chorobami przewlekłymi**
zagrożonych uzależnieniem**
DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ DODATKOWE WAGI

uczniowie niepełnosprawni w oddziałach
integracyjnych
uczniowie mniejszości narodowej lub
etnicznej, uczniowie romscy
uczniowie korzystający z dodatkowej
bezpłatnej nauki języka polskiego
uczniowie klas sportowych
uczniowie klas mistrzostwa sportowego
uczniowie, spełniający inną przesłankę zwiększającą dotację naliczaną według
subwencji oświatowej - określoną w
rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla podmiotów samorządu terytorialnego w
danym roku (podać rodzaj przesłanki):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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8. Dane osoby (osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący
Imię i nazwisko:
Tytuł prawny/ Pełniona funkcja:

9. Informacje o osobie właściwej do składania comiesięcznych informacji o faktycznej
liczbie uczniów.
Imię i nazwisko:
Tytuł prawny/ Pełniona funkcja:

…………………, dnia …………………

………………………………………………………

(miejscowość)

(czytelny podpis osoby reprezentującej organ prowadzący)

*zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji, decyzją o nadaniu uprawnień szkoły publicznej lub
udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki;
**dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
*** dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r.

Uwagi (Wypełnia Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach):
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/86/19
Rady Miejskiej w Głubczycach
………….......……………..……
(pieczęć osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej –
prowadzącej dotowany podmiot)

z dnia 30 stycznia 2019 roku

Burmistrz Głubczyc

INFORMACJA MIESIĘCZNA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
WEDŁUG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA …………… 20…. ROKU
Termin składania do 10 dnia każdego miesiąca.

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

2. Rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania:
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:

Numer rachunku bankowego:

3. Dane o liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca w:
Ogółem:
a)

PRZEDSZKOLU:
w tym: realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – dzieci 5 letnie
w tym: realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – dzieci 6 letnie

b)

INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

w tym:
uczniowie
niepełnosprawni*
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w tym: realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – dzieci 5 letnie
w tym: realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – dzieci 6 letnie
c)

SZKOLE:
w tym: w klasach I-III szkoły podstawowej
w tym w oddziałach integracyjnych

d)
ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE:
w tym: realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – dzieci 5 letnie
w tym: realizujących obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – dzieci 6 letnie

e)

f)

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o
której mowa w art. 127 ust. 5 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe oraz w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
posiadających orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

g)

Liczba uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie
wychowania przedszkolnego na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37
ust.1 ustawy – Prawo oświatowe.

h)

Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy – Prawo oświatowe.

4. Dane o liczbie uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności oraz dodatkowe wagi.

Inna forma wychowania
Rodzaj
Szkoła
Przedszkole
przedszkolnego
niepełnosprawności
Oddział przedszkolny
Dotyczy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art.
127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy
wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.
niesłyszących

słabosłyszących

niewidomych

słabowidzących

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

– 11 –

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnościami sprzężonymi
niedostosowanych społeczne
zagrożonych niedostosowaniem społecznym
z zaburzeniami psychicznymi**
z zaburzeniami zachowania**
z chorobami przewlekłymi**
zagrożonych uzależnieniem**
DOTYCZY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ DODATKOWE WAGI

uczniowie niepełnosprawni w oddziałach
integracyjnych
uczniowie mniejszości narodowej lub
etnicznej, uczniowie romscy
uczniowie korzystający z dodatkowej
bezpłatnej nauki języka polskiego
uczniowie klas sportowych
uczniowie klas mistrzostwa sportowego
uczniowie, spełniający inną przesłankę zwiększającą dotację naliczaną według
subwencji oświatowej - określoną w
rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla podmiotów samorządu terytorialnego w
danym roku (podać rodzaj przesłanki):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Poz. 630
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5. Dane uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych mieszkających poza terenem Gminy Głubczyce,
którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjnowychowawczych*.

Lp.

Imię i nazwisko
ucznia,
niebędącego
mieszkańcem
Gminy
Głubczyce

…………………, dnia …………………
(miejscowość)

Data
urodzenia
ucznia

Adres
zamieszkania
ucznia

Nazwa Gminy,
właściwej ze względu
na miejsce
zamieszkania

………………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis osoby właściwej do
składania informacji miesięcznej)

*dotyczy orzeczeń publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
oraz w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe.
** dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/86/19
Rady Miejskiej w Głubczycach
z dnia 30 stycznia 2019 roku

……………………………..
(pieczęć osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej –
prowadzącej dotowany podmiot)

Burmistrz Głubczyc

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY GŁUBCZYCE
W ROKU …………………
Termin składania rozliczenia:
- do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji;
- 30 dni od zakończenia działalności;
- 30 dni od przekazania do prowadzenia jednostki dotowanej innemu organowi.

I DANE OGÓLNE
1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego.

.…………................................................................................................................................
..........................…………………………………………............................................................
...........................................................................................................…………................….
…………………..……………………………………………………………………………………
2. Rozliczenie za okres: od . …..… r. do ..……… r.
3. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego w ujęciu rocznym.

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

Liczba uczniów bez
niepełnosprawności*

Liczba uczniów
posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego**

Liczba uczestników
zajęć rewalidacyjnowychowawczych**

Liczba uczniów
realizujących wczesne
wspomaganie rozwoju***
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Październik
Listopad
Grudzień
ŁĄCZNIE

II ROZLICZENIE
OTRZYMANEJ
DOTACJI
Z
BUDŻETU
GMINY
Z
WYŁĄCZENIEM
DOTACJI
OTRZYMANEJ
NA
KSZTAŁCENIE
I ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZYCH

GŁUBCZYCE
SPECJALNE

1. Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) należnej na faktyczną liczbę
uczniów, z wyłączeniem dotacji na kształcenie specjalne oraz organizację zajęć rewalidacyjnowychowawczych: ……….. zł
2. Zbiorcze rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Głubczyce dla dotowanej szkoły,
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem dotacji na kształcenie
specjalne oraz organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Wyszczególnienie

L.p.

Kwota (zł)

1. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w okresie od ………..…r. do …………....r.
2. Kwota dotacji należnej (wynikającej z liczby uczniów) [z pkt. 1]
3. Kwota nadmiernie pobranej dotacji [różnica pkt. 2 poz.1 i pkt 2. poz.2]
4. Kwota dotacji wykorzystanej (nie wyższa niż kwota dotacji należnej)
5.

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi [różnica pkt.2 poz.2 i pkt.
2 poz.4]

3. Zestawienie wydatków szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,
sfinansowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem wydatków na
kształcenie specjalne oraz organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (narastająco od
początku roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.

I

Rodzaje wydatków
Wydatek z dotacji
Podstawa wydatku – dowód źródłowy
o których mowa w
podmiotowej
art. 35 ust 1
ustawy o
Kwota
Nazwa dowodu
Numer
Data
Data
Kwota
finansowaniu
ogółem na
źródłowego
dowodu
wystawienia
zapłaty
wydatku
zadań
dowodzie
oświatowych
Wynagrodzenie osoby fizycznej, prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącą w niej funkcję dyrektora albo
prowadzącej zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Wynagrodzenia nauczycieli
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1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Wynagrodzenia pozostałych pracowników
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Składki do ZUS pracownika i pracodawcy
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Podatek od osób fizycznych (od wynagrodzeń)
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Czynsz, opłaty za wynajem

VI

VII

VIII

IX

X

1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Zakup energii, wody, ciepła, opłaty telekomunikacyjne
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Remonty bieżące
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Środki czystości
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Książki i inne zbiory biblioteczne (nie dotyczy dotacji podręcznikowej)
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu

Poz. 630
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1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci i młodzieży
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Meble

XIII

1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych
1)
2)
XIV
3)
4)
…..
Łącznie:
Pozostałe wydatki poniesione na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, w tym
związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy –Prawo Oświatowe (wymienić
jakie i określić ich rodzaje)
……
1)
2)
XV
3)
4)
…..
Łącznie:
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

III ROZLICZENIE
OTRZYMANEJ
DOTACJI
Z
BUDŻETU
GMINY
GŁUBCZYCE
PRZEKAZANEJ NA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ ZAJĘĆ
REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZYCH
1. Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) należnej na faktyczną liczbę
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych: ……….. zł
2. Zbiorcze rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Głubczyce na organizację kształcenia
specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w dotowanej szkole, przedszkolu, innej
formy wychowania przedszkolnego.
L.p.

Wyszczególnienie

1. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w okresie od ………..…r. do …………....r.
2.

Kwota dotacji należnej na organizację kształcenia specjalnego oraz zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych (wynikającej z liczby uczniów) [z pkt. 1]

3. Kwota nadmiernie pobranej dotacji [różnica pkt.2 poz.1 i pkt 2. poz.2]

Kwota (zł)
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4. Kwota dotacji wykorzystanej (nie wyższa niż kwota dotacji należnej)
Limit wydatków wyliczony zgodnie z art. 35 ust 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych (dotyczy szkół)
Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi [różnica pkt.2 poz.2 i pkt.2
6.
poz.4]
5.

3. Zestawienie wydatków szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,
sfinansowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym na organizację kształcenia specjalnego
oraz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (narastająco od początku roku do końca okresu
rozliczeniowego):
Lp.

1.

Wydatki o których
mowa w art. 35 ust 4
i 5 ustawy
o finansowaniu
zadań oświatowych

Wydatek z dotacji
podmiotowej

Podstawa wydatku – dowód źródłowy

Nazwa dowodu
źródłowego

Numer
dowodu

Data
wystawie
nia

Kwota
ogółem na
dowodzie

Data
zapłaty

Kwota
wydatku

Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach oraz warunków ich realizacji, o
których mowa w art. 35 ust 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
a)
Wynagrodzenia nauczycieli
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
b)

Wynagrodzenia pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela
1)
2)
3)
4)
…..

c)

Składki do ZUS
pracownika
i pracodawcy
1)
2)
3)
4)
…..

Łącznie:

Łącznie:
d)

Podatek od osób fizycznych (od wynagrodzeń)
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:

e)

Zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów
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1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
f)

Pozostałe jakie (wymienić:) ………………………………..
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Suma:

2.

Wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, inne niż wymienione w pkt 1, w wysokości niezbędnej dla
realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w odniesieniu do
uczniów objętych kształceniem specjalnym i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – o których
mowa w art.35 ust 5 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tzw. koszty wspólne)
a)
Wymienić jakie (np. % wynagrodzenie dyrektora, opłaty za media, zakup sprzętu itp.) ………………..
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
b)
Wymienić jakie (np. % wynagrodzenie dyrektora, opłaty za media, zakup sprzętu itp.) ………………..
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Suma:

3.

Wydatki szkół inne niż wymienione w pkt 1, w ramach limitu, o którym mowa w art.35 ust 5 pkt 4 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (tzw. koszty wspólne)
a)
Wymienić jakie (np. % wynagrodzenie dyrektora, opłaty za media, zakup sprzętu itp.) ………………..
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
b)
Wymienić jakie (np. % wynagrodzenie dyrektora, opłaty za media, zakup sprzętu itp.) ………………..
1)
2)
3)
4)
…..
Łącznie:
Suma:
Łącznie suma wydatków na organizację kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
sfinansowanych z dotacji:
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IV MIESIĘCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA
Zestawienie miesięcznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli wraz z
pochodnymi
Miesiąc
Liczba etatów
Kwota wydatków
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Łącznie
Zestawienie miesięcznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie pozostałych pracowników
wraz z pochodnymi
Miesiąc
Liczba etatów
Kwota wydatków
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Łącznie
Zestawienie miesięcznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie dyrektora jednostki
dotowanej wraz z pochodnymi
Miesiąc
Liczba etatów
Kwota wydatków
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Łącznie
……………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

…………………, dnia …………………
(miejscowość)

………………………………………………..
(czytelny podpis osoby upoważnionej do składania rozliczenia)
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*dotyczy uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe oraz odpowiednio w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.
**dotyczy odpowiednio uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe oraz odpowiednio w art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe.
***dotyczy uczniów realizujących w podmiocie dotowanych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie
posiadanej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz odpowiednio w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Adnotacje urzędowe (Zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):

………………………………………………………………… ………………………………………………………………….
(miejscowość, data)
Podpis i pieczątka upoważnionego pracownika
Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach

