DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 1 lipca 2019
r. podpisany przez:
Justyna Pałczyńska-Strelau; LUW

Poz. 1848

Data: 01.07.2019 16:00:26

UCHWAŁA NR X.213.2019
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale LXIV.878.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj.
Lub. poz. 550 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Organ prowadzący jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, sporządza roczne rozliczenie
z wykorzystania dotacji za poszczególne jednostki i składa je Prezydentowi Miasta Zielona Góra
w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W
przypadku
zakończenia
działalności
organ
prowadzący
jednostki
oświatowe,
o których mowa w § 1, niezwłocznie powiadamia pisemnie Prezydenta Miasta Zielona Góra
o zakończeniu działalności i w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji przekazuje mu
rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym za okres od początku roku kalendarzowego do dnia
zakończenia działalności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”;
3) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia pisemnie dotowany podmiot
14 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.
Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 r. poz. 1020.
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2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu w dniach
i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce. Dokumenty obejmujące zakres kontroli
przedstawia dyrektor podmiotu lub osoba przez niego upoważniona.”;
4) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Bogdan Wysocki
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Załącznik
do uchwały nr X.213.2019
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku …………..
Dane o organie prowadzącym
Nazwa:
Adres:

Dane o szkole / placówce
Nazwa:
Adres:

Okres rozliczeniowy…………………………………….
Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym (ogółem)……………………………………………..
Kwota dotacji wykorzystana w okresie rozliczeniowym (ogółem)……………………………………….…
Różnica między kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wykorzystanej dotacji ……………………………….. zł, w tym na
uczniów niepełnosprawnych………………………………… zł.

Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku
Wyszczególnienie

Kwota

1

Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów
pełnosprawnych otrzymana

2

Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów
pełnosprawnych wykorzystana

3

Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów
niepełnosprawnych otrzymana

4

Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów
niepełnosprawnych wykorzystana

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w okresie rozliczeniowym
Poz.

Rodzaj wydatku

Kwota

z tego:
wydatki na kształcenie specjalne i
zajęcia rewalidacyjnowychowawcze

1

Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej

2
3

Wydatki na wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły /
placówki
Wydatki na zakup usług dydaktycznych

4

Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych

5

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

6

8

Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla szkoły /
placówki
Wydatki na utrzymanie budynku placówki (z wyjątkiem
wymienionych w poz. 4 i 6)
Wydatki na wyposażenie szkoły / placówki

9

Wydatki na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi

10

Wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką społeczną
uczniów
Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych szkoły /
placówki
Wydatki związane z rzeczową obsługą szkoły / placówki
niewymienione w poz. 3-11

7

11
12

Razem wydatki:
Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie, stanowi integralną część
rozliczenia wykorzystania dotacji.
……………………………………………………………
Podpis i pieczątka składającego rozliczenie
Miejscowość, data
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Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie
Lp.

Rodzaj dokumentu
(np. faktura /
Dokument
rachunek / lista płac / z dnia
umowa)

Nr dokumentu

Poz.
z tabeli
Rodzaj
wydatku

Wartość z dokumentu
brutto

Kwota rozliczona
z dotacji dla danej
placówki

Z tego:

wydatki na
kształcenie
specjalne i zajęcia
rewalidacyjnowychowawcze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Razem wydatki:
……………………………………………………………………………………………
Podpis i pieczątka składającego rozliczenie
Miejscowość, data

