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Poz. 2210
UCHWAŁA NR XXV/227/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 października 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół
zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2156 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale XLV/448/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia
trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy
Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Olejniczak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik
do Uchwały Nr XXV/227/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 października 2016 r.
Rozliczenie wykorzystanej dotacji za rok ………………

Oznaczenie organu prowadzącego

……………………….dnia………….
(miejscowość)

(adres/siedziba)

Rozliczenie wykorzystanej dotacji za rok ………………
a) Informacja o wykorzystaniu dotacji
1.
2.
3.
4.

Kwota otrzymanej dotacji
Kwota wykorzystanej dotacji
Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wykorzystanej dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu

b) Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji
Lp.

Numer rachunku, faktury
lub innego dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Data
dokonanej
płatności

Wskazane
kwoty
płatności
angażującej
środki dotacji

1.
2.
3.
…
Kwota wykorzystanej dotacji równa dotacji z części a) poz. 2)

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ………………………………
Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………….
Imię i nazwisko osoby prowadzącej jednostkę: ……………………………………
Numer telefonu: ……………………………………….
.......................………………………………
(pieczątka i podpis osoby reprezentującej
organ prowadzący)

