
UCHWAŁA NR XXVII/150/16
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania

i wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 
2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla 
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Baćkowice lub osoby fizyczne:

1) przedszkoli,

2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3) innych form wychowania przedszkolnego,

4) szkół podstawowych realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

§ 2. 1. Przedszkola publiczne niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia z budżetu 
Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem 
ust. 10.

2. Przedszkola niepubliczne niebędące przedszkolami specjalnymi spełniające wymagania określone w art. 90 
ust. 1b, ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w 
wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 10.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w  art. 90 ust. 1b ustawy
o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 75% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 10.

4. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące przedszkolami 
specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 100% 
podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny z 
zastrzeżeniem ust. 10.

5. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące przedszkolami 
specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty,  otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji dla 
szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 10.

6. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące przedszkolami 
specjalnymi, niespełniające wymagania określone w  art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty,  otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 
szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 10.

7. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie 
przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego ta 
formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu Gminy Baćkowice w wysokości równej 50% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli z zastrzeżeniem ust 10.

8. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, spełniająca wymagania określone w  art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty,  
otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty 
dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 10.
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9. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne, niespełniającej warunków,  o których mowa
w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w 
wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej  i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-9, otrzymywana z budżetu 
Gminy Baćkowice, równa jest 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego, odpowiednio 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Baćkowice.

11. Szkoły publiczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,   otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji dla 
szkól danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Baćkowice.

12. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy 
Baćkowice w  wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno–
wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Baćkowice.

13. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą 
zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy 
Baćkowice w  wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno–
wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Baćkowice.

14. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów, otrzymują na każde 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Baćkowice w wysokości równej 
100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Baćkowice.

15. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów, otrzymują na każde 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Baćkowice w wysokości równej 
100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Baćkowice.

§ 3. 1. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, składają 
odrębne wnioski o udzielenie dotacji dla każdej prowadzonej jednostki oświatowej, zawierające informacje o 
planowanej liczbie uczniów -  nie później, niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Osoby prowadzące publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz publiczne szkoły, 
składają informację o planowanej na kolejny rok budżetowy liczbie uczniów w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, celem złożenia materiałów niezbędnych do zaprojektowania budżetu 
Gminy Baćkowice.

3. Obowiązek, którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy również, złożenia wniosku w zakresie podania planowanej 
liczby uczniów i wychowanków uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno–wychowawczych oraz objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu zyskania dotacji o której mowa w § 2 ust. 13 i 15.

4. Obowiązku, o którym mowa w ust, 1 nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, wymienionych w § 2 ust. 
2,5,8 – w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

5. Warunkiem udzielenia dotacji dla osób wymienionych w ust. 1 i 2, które rozpoczną działalność na terenie 
Gminy Baćkowice  w trakcie roku budżetowego , wniosek o którym mowa w ust. 1 i 2 mają obowiązek złożyć 
najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania placówki.

6. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
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§ 4. 1. Dotacja ustalona na podstawie wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 przekazywana jest
w dwunastu częściach, od następnego roku budżetowego lub co miesiąc począwszy od miesiąca, w którym 
rozpoczęto działalność, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na wskazany we wniosku rachunek banku 
podmiotu dotowanego. Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Osoba prowadząca dotowane jednostki oświatowe, o których mowa w § 2 ust. 1-9 i ust. 11-16 składa w 
terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Baćkowice. Informację o faktycznej liczbie uczniów 
szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, 
uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na 
których przysługuje dotacja , określona w § 2 – według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, wzór informacji 
określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. W przypadku przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1, osoba dotowana zobowiązana  jest wyszczególnić dzieci 
zamieszkałe poza terenem Gminy Baćkowice, z podaniem miejsca ich zamieszkania.

4. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, o których  mowa w § 2 
ust. 1-9 i ust. 11-16, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Baćkowice pisemne rozliczenie przyznanej 
dotacji za okresy:

1) kwartalne – w terminie do 15 dnia:  kwietnia, lipca, października

2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 20 stycznia roku następnego jako 
podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia dotacji.

5. Osoby prowadzące jednostki oświatowe, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku 
kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności, pisemne 
rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia 
działalności.

6. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Baćkowice może okresowo przeprowadzić kontrole,
o których mowa w art. 80 ust. 3 e oraz art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wskazanych w 
informacji miesięcznej o licznie uczniów,

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 80 ust. 3d ustawy i art. 
90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji księgowej,

3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy w Baćkowicach na podstawie imiennego pisemnego 
upoważnienia Wójta Gminy Baćkowice

4. Podmiot kontrolowany powinien zostać powiadomiony o planowanej kontroli co najmniej na
7 dni przed kontrolą.

5. Pracownicy kontrolujący mają prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń 
związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych 
materiałów w zakresie przedmiotu kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje się osobie 
reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

7. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłaszania umotywowanych 
zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia protokołu do podpisania.

8. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 7 , Urząd Gminy Baćkowice jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w 
razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń dokonuje 
się zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
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9. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, Urząd Gminy Baćkowice przekazuje na piśmie 
swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

10. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Baćkowice Przekazuje organowi 
prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia 
uchybień lub nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.

11. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, 
poinformować Wójta Gminy Baćkowice o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/79/15. Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz.Woj. 
Świętokrzyskiego poz.4178).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/150/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na …………………….. rok

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej
…………………………………………………………………………………................................
........................................................................................................................................................
.......................................................

2. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy
wychowania przedszkolnego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Nazwa organu, numer i data wydania decyzji o zezwoleniu na założenie szkoły, przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub
nr i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół, przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Baćkowice
…………………………………………………………………………………………………

4. Planowana liczba uczniów/wychowanków: szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej
formy wychowania przedszkolnego w …………. roku

a) W szkołach

- styczeń – sierpień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności.
- wrzesień – grudzień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności

b) W przedszkolach

- styczeń – sierpień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności.
- wrzesień – grudzień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności

c) W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- styczeń – sierpień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności.
- wrzesień – grudzień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
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……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności

d) W innych formach wychowania przedszkolnego
- styczeń – sierpień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności.
- wrzesień – grudzień…………………….. , w tym liczba uczniów niepełnosprawnych
……………. z podaniem rodzajów niepełnosprawności

e) W przedszkolach, innych formach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzących
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – planowana liczba dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka:

w okresach

styczeń – sierpień……………………..

wrzesień – grudzień…………………..

f) W przedszkolach, innych formach przedszkolnych, szkołach podstawowych, prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze – planowana liczba uczestników tych zajęć:

w okresach

styczeń – sierpień……………………..

wrzesień – grudzień…………………..

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazywana
dotacja
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów.

…………………………………………… ……………………………………
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej

lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną
jednostkę)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/150/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 grudnia 2016 r.

……………………………………………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego

– osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

Termin złożenia do 10. Każdego miesiąca

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……………………. 20……. roku

1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły prowadzącej
oddziały przedszkolne
………………………………………………………………………………...................……
...................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:
a) W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i innej formie wychowania

przedszkolnego:
……………………………..
- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów
niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

rodzaj niepełnosprawności …………………………………..
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ……………………………..

rodzaj niepełnosprawności …………………………………..
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ……………………………

b) W szkołach:
………………………………..
- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów
niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

rodzaj niepełnosprawności …………………………………..
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ……………………………..

rodzaj niepełnosprawności …………………………………..
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ……………………………

………………………………………..
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c) W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych,
prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – aktualna liczba dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju:

………………………………….

d) W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych,
które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – aktualna liczba uczestników tych
zajęć:
……………………………………….

3. Liczba uczniów (przedszkolaków) publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
spoza terenu Gminy Baćkowice

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Adres zamieszkania Gmina

……………………………… ……………………………………
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/150/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 20 grudnia 2016 r.

………………………………………………
(pieczątka osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej- organu prowadzących
dotowany podmiot)

Przekazać w terminie:
- do 15 dnia: kwietnia, lipca i października
- 20 dni po zakończeniu roku,
- 15 dni od zakończenia działalności.

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Baćkowice.

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddziały
przedszkolne, innej formy wychowania przedszkolnego:
…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

2. Rozliczenie za okres:
a) ……….. kwartał …………….. roku,
b) Za ……………………. rok.

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)
otrzymana: …………..zł;
wykorzystana: ………………… zł.

4. Faktyczna liczba uczniów, wychowanków dotowanej szkoły, szkoły w której zorganizowano
oddziały przedszkolne, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w
okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, z tym że szkoły niepubliczne
o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w danym miesiącu ( należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc Liczba ogółem W tym

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem

rozwoju
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec
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Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Baćkowice

Miesiąc Liczba ogółem W tym liczba i nazwa gminy, z
terenu której pochodzą dzieci

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku
roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku

1. Wynagrodzenia brutto

2. Składki ZUS pracodawcy

3. Pomoce naukowe i książki

4. Materiały i wyposażenie

5. Zużycie energii

6. Usługi remontowe

7. Pozostałe usługi

8. Pozostałe
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9. Dożywianie

RAZEM:

………………………………… ……………………………………………
(imię i nazwisko osoby (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

sporządzającej sprawozdania) fizycznej lub reprezentującej osobę
prawną - organu prowadzącego)

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

……………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis i pieczątka upoważnionego pracownika JST)
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania
dotacji, podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej
dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu
terytorialnego organ jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły i
placówki.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dokonanej ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) zaszła
konieczność uchwalenia nowej uchwały normującej w/w problematykę.
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