UCHWAŁA NR L/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 11 października 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego.

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 z późn.zm.1)) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. nr XLII/287/2018 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych;
szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, wprowadza się następującą zmianę:
- załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432.
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Załącznik
do Uchwały nr L/338/2018
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 11 października 2018 r.

………………………………………
(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Miasta Wągrowca
Urząd Miejski w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15A
62-100 Wągrowiec
Rozliczenie finansowe z pobrania i wykorzystania dotacji
otrzymanej w roku …………….
1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,
.………….................................................................................................................................
.........................………………………………………….........................................................
..............................................................................................................…………...............,
2. Rozliczenie za okres:
a) od 1.01....... r. do .................... r.,
b) za …………….. rok.
3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana na uczniów
pełnosprawnych: ………….. zł; wykorzystana: ………….. zł.
4. Kwota dotacji na kształcenie specjalne, otrzymana: ………………… zł.
wykorzystana: …………………… zł
5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy przedszkolnego
Miesiąc

Liczba
ogółem

w tym
Liczba uczniów
Liczba
niepełnosprawnych uczestników zajęć
rewalid.-wychow

Liczba dzieci
objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
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6. Faktyczna liczba uczniów niebędących mieszkańcami Gminy miejskiej Wągrowiec objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w którym kończą 6 lat, którzy nie są
uczniami niepełnosprawnymi.
Miesiąc

Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa gminy, z terenu
której pochodzą dzieci
liczba dzieci
nazwa gminy

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

7. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji w okresie
rozliczeniowym:
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

wydatki na wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

wydatki na wynagrodzenia administracji

3.

wydatki na wynagrodzenie dyrektora

4.

wydatki na wynagrodzenia obsługi

5.

pochodne od wynagrodzeń

6.

wydatki na zakup usług dydaktycznych

7.

wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych

8.
9.

wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych
wydatki na zakup materiałów i usług remontowych

10.

wydatki na utrzymanie budynku

11.

wydatki na wyposażenie do wartości kwalifikującej do
środków trwałych
wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką
społeczną uczniów
Wydatki związane z rzeczową obsługą
szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania
przedszkolnego niewymienione w poz.5-11
wydatki na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

12.
13.

14.
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15.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju
Suma

8. Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie
Lp.

Rodzaj
Dokument
Nr
Poz. z
Wartość z
Kwota
dokumentu
z dnia
dokumentu
tabeli
dokumentu rozliczona
(np. rachunek,
rodzaj
brutto
z dotacji
faktura, lista
wydatku
płac, umowa

Data
zapłaty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
suma
..............................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(podpis składającego rozliczenie)

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

9. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................
Miejscowość, data
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UZASADNIENIE

Konieczność zmiany uchwały wynika z potrzeby dostosowania prawa miejscowego do zapisu art.
35 ust 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017
r. poz. 2203), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i reguluje kwestię przekazania i
wykorzystania dotacji na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Z powyższego wynika, iż przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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