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Poz. 1392
UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017 r
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/290/2017 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Stąporków, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymuje nowe
brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/53/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 marca 2019 roku

………………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej )

Rozliczenie roczne dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Miasta Stąporków
w roku budżetowym ……………………. w kwocie: dotacja ogólna ………………….….zł;
dotacja na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego…………………… zł;
łącznie ……………………………………….. zł.
Nazwa organu prowadzącego: ……………………………………………………………
Nazwa placówki: ………………………………………………………………………….…
Adres placówki: ………………………………………………………………………..….
Liczba uczniów w roku rozliczanym:
Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba uczniów
ogółem
w tym:
z orzeczeniem
o potrzebie kszt.
specjalnego
objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

1. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji ogólnej
(narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego ):
Lp. Określenie poniesionego
wydatku

1.

2.

Rodzaj i numer

Data

Kwota w jakiej płatność

dokumentu

dokonania

sfinansowano środkami

finansowego

wydatku

z dotacji
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2. Zestawienie wydatków z dotacji na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego ):

Lp.

Określenie poniesionego wydatku
(opisowo zgodnie z art. 35 ust. 1-3/
art. 35 ust. 4 i 5* ustawy z dnia
27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. poz. 2203, z późn. zm.)

Rodzaj i nr
dokumentu
finansowego

Data
dokonania
wydatku

Kwota, w jakiej
płatność
sfinansowano
środkami z dotacji

Razem kwota dotacji wykorzystanej w kwartale.
Kwota dotacji wykorzystanej od początku roku budżetowego.
Kwota dotacji niewykorzystanej od początku roku

3. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....

Telefon:………….
Faks: .................. ………….
Adres e-mail:……………………

……………………………….
Miejscowość, data

………………………………
podpis i pieczątka upoważnionego
pracownika organu dotującego

