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Poz. 5452
UCHWAŁA NR V/20/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 944 ) art. 35 ust. 5 pkt 2-4, art. 38 ust. 1 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/177/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018.r poz. 4372) –
wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 3 otrzymuje treść jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej
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Załącznik do Uchwały Nr V/20/2019
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 15 marca 2019r.
…………………………………………………
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

BURMISTRZ MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Miasta Sokołów Podlaski
1. Nazwa i adres dotowanej jednostki ……………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Rozliczenie za rok:
…………….. .
3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana:
…………………….. zł; wykorzystana: ……………………. zł.
4. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej jednostki w okresie od początku roku
do końca okresu rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):
w tym
Miesiąc

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

Liczba ogółem

Liczba
uczniów
z
orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego

Liczba
dzieci
objętych
wczesnym wspomaganiem
rozwoju
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5.zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od
początku roku do końca okresu rozliczeniowego):
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne do wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki – wymienić jakie:

Kwota wydatku

Razem:

6. zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji na realizacje
zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnowychowawczych uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz
uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, tj. określonych w art. 35 ust.5 pkt 2-4
(narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego)
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne do wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

Kwota wydatku
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7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki – wymienić jakie:
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Razem:

(imię i nazwisko osoby sporządzającej
sprawozdanie)

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej
dotowane jednostki)

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej

