UCHWAŁA NR II/15/18
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia
9 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 2203 ze zm.), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/254/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wzór rozliczenia dotacji zawierający zakres danych podawanych w rozliczeniu za rok
2018 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały”.
oraz w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„Wzór rozliczenia dotacji zawierający zakres danych – obowiązujący od 1 stycznia
2019 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/15/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 7.12.2018 r.

Burmistrz Pyzdr
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

Rozliczenie dotacji oświatowej
otrzymanej z budżetu Gminy Pyzdry
w ……………… roku

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................................................................................
2. Faktyczna liczba wychowanków dotowanego przedszkola w okresie od początku roku do
końca roku /od początku roku do dnia zakończenia działalności (należy podać za każdy
miesiąc osobno)
w tym
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Liczba dzieci
ogółem

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba dzieci
objętych
wczesnym
wspomaganiem

Liczba
uczestników zajęć
rewalidacyjno wychowawczych

3. Zestawienie wydatków finansowych z otrzymanej dotacji, o których mowa w art. 35 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
Lp.
Rodzaj wydatku
Wysokość poniesionych
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suma:

4. Zestawienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji na organizację kształcenia
specjalnego oraz realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
(art. 35 ust. 4 i ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
Lp.
Rodzaj wydatku
Wysokość poniesionych
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suma:

5. Zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji od początku roku
a) kwota dotacji otrzymana od początku roku

..……………………......

b) kwota wykorzystanej dotacji od początku roku

………………………….

c) kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego .........................................

6. Zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji na organizację kształcenia specjalnego oraz na
organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
a) kwota dotacji otrzymana od początku roku

....…………………….....

b) kwota wykorzystanej dotacji od początku roku

......……………………...

c) kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego .........................................

……………………………………….
( miejscowość i data )

………………………………………………………
( pieczęć i podpis organu prowadzącego )

Zatwierdzam:
...……………………………………..

……………………………………………………..

( miejscowość i data )

( pieczęć i podpis organu dotującego )

