UCHWAŁA NR XIII/89/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)) Rada Miejska
w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/169/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania
udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 1625 i poz. 1697) wprowadza się następujące
zmiany:
1. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz.1072.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109,
poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r.
poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877, z 2015r.
poz. 357.
2) Zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
…………………………………
(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość oraz adres i siedziba)

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW
W MIESIĄCU………………….. ROKU BUDŻETOWEGO………………..

1. Nazwa szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej :

......................................................................................................................................................

2. Organ prowadzący:

.......................................................................................................................................................

3. Ilość uczniów w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej: …………………,

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………........

..............................................
data

...............................................................................................
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Organu)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
…………………………………
(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość oraz adres i siedziba)
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU………..
Nazwa i adres szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej :
………………………………………………………………………....……………………………
Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji w roku …………………
w okresie ……………………
Kwota wydatku

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Kwota dotacji otrzymana w danym
okresie rozliczeniowym

2.

Kwota wykorzystanej dotacji

3.

Kwota niewykorzystanej dotacji
podlegająca zwrotowi

Zadania
Zadania
wymagające
nie wymagające
stosowania
stosowania
specjalnej
specjalnej
organizacji nauki
organizacji nauki
i metod pracy
i metod pracy dla
dla dzieci
dzieci i młodzieży
i młodzieży
w szkołach
w szkołach

RAZEM

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji (zgodnie
z poz. 2 tabeli powyżej):
Kwota wydatku

LP.

A.

Rodzaj wydatku

Wynagrodzenia razem w tym:

Zadania
Zadania
wymagające
nie wymagające
stosowania
stosowania
specjalnej
specjalnej
organizacji nauki
organizacji nauki
i metod pracy dla
i metod pracy dla
dzieci
dzieci i młodzieży
i młodzieży
w szkołach
w szkołach

RAZEM

1.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

Wynagrodzenia administracji
i obsługi

3.

Składki na ubezpieczenia społeczne
(koszty pracodawcy)

4.

Składki na Fundusz Pracy

B.

Wydatki rzeczowe razem,w tym:

1.

Zakup materiałów i wyposazenia

2.

Zakup pomocy naukowych
i dydaktycznych

3.

Remonty i drobne naprawy

4.

Opłaty za energię elektryczną, gaz
i wodę

5.

Pozostałe usługi i opłaty
...............................
data

................................................................................................
/podpis i pieczęć osoby upowaznionej do reprezentowania Organu/

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w
których realizowany jest obowiązek szkolny przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż
kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem że osoba prowadząca
szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planową liczbę uczniów nie później niż do 30
września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
W Uchwale Nr XXXIV/169/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 1625 i poz. 1697) określone zostały wzory druków informacji o
liczbie uczniów oraz rozliczenia wykorzystania otrzymanej dotacji.
Niniejsza uchwała określa nowe wzory powyższych druków. Wprowadzone zmiany mają na celu
w szczególności doprecyzowanie trybu sporządzania informacji o liczbie uczniów oraz rozliczania
przydzielonej dotacji. Najistotniejszą zmianą jest wyodrębnienie w druku rozliczenia środków na
specjalną organizację nauki i metod pracy.
Podjęcie uchwały nie spowoduje zmian w budżecie Gminy Kożuchów.

