
 

 

UCHWAŁA NR VII/68/2019 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/59/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych  

na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.), Rada Powiatu 

Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. W uchwale nr VI/59/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

kłodzkiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 6 ust. 1 i ust. 2; 

2) w § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 skreśla się słowo "bieżących"; 

3) skreśla się § 8 ust. 2 pkt 2b; 

4) załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.  

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego: 

Z. Łopusiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5098



Załącznik do uchwały nr VII/68/2019 

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

(pieczęć szkoły/placówki)     

Zarząd Powiatu Kłodzkiego 

       ul. Okrzei 1 

       57 – 300 Kłodzko 

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI 

udzielonej przez Powiat Kłodzki szkole/placówce 

za rok ………………… 

1. Informacja o szkole/placówce niepublicznej  

1 Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę   

2 Adres e-mail organu prowadzącego lub osoby uprawnionej do 

reprezentowania organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oraz numer telefonu 

 

3 Nazwa i adres szkoły/placówki  

 

 

4 Typ szkoły/placówki  

 

 

2. Faktyczna liczba uczniów wraz z naliczeniem dotacji należnej jednostce  

Lp. 
Miesiąc 

 

 

Faktyczna liczba 

uczniów 
 

Rata przekazanej 

dotacji 

Rata przekazanej 

dotacji na kształcenie 

specjalne* 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
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11.  
    

12.  
    

RAZEM 

    

Uwagi: 

………………………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………....... 

3. Informacja o wykorzystaniu środków z udzielonej dotacji:  

1)  

A.  Kwota dotacji przekazana w roku, za który składane jest sprawozdanie:……………….. zł 

B.  Kwota wykorzystanej dotacji .............................zł 

C.  Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi (A-B):………..………..…. zł. 

2) * 

A.  Kwota dotacji otrzymanej na kształcenie specjalne ............................... zł 

B.  Kwota dotacji faktycznie wykorzystanej na uczniów objętych kształceniem specjalnym - wydatki na 

realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć oraz 

indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych oraz zapewnienie warunków ich realizacji 

(art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy): ............................ zł 

C.  Kwota wydatków na zadania inne niż realizacja orzeczeń i programów, wyliczona zgodnie 

z art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy: ........................... zł 

D.  Kwota dotacji faktycznie wykorzystanej na realizację zadań innych niż wskazane 

w art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy: ............................... zł. 

E.  Kwota dotacji na kształcenie specjalne niewykorzystanej podlegającej zwrotowi (A-B-D): 

..................................zł. 

4. Załączniki:  

Zestawienie poniesionych wydatków w okresie od 1 stycznia ......... r. do 31 grudnia ............. r. 

………………………………………… 

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego 

lub osoby uprawnionej do reprezentowania organu  

prowadzącego szkołę lub placówkę) 
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Zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia .................. r. do 31 grudnia ..................... r. z otrzymanej dotacji  

l.p. 
Wyszczególnienie rodzajów wydatków  

 

Data 

dowodu 

księgowego 

 

 

 

 

Nr 

dowodu 

księgoweg

o 

 

 

 

Data 

zapłaty 
 

 

 

 

 

Sposób zapłaty 

(gotówka/przel

ew) 

Kwota 

całkowita 

wydatku 

w tym kwota 

z dotacji dla 

uczniów 

pełnosprawnych 

w tym kwota 

z dotacji na 

kształcenie 

specjalne* 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.  
Wynagrodzenia nauczycieli i dyrekcji (podać liczbę 

pracowników w poszczególnych miesiącach) 
        

1.1.           

…           
RAZEM          

2.  

Wynagrodzenia pozostałych pracowników 

wychowawco-opiekuńczych oraz obsługi 

organizacyjno-finansowej (podać liczbę pracowników 

w poszczególnych miesiącach) 

        

2.1.           

…           
RAZEM          

3.  Pochodne od wynagrodzeń, nieujęte w punktach 1 i 2         

3.1.           

…           
RAZEM          

4.  Zakup materiałów i wyposażenia         

4.1.           

…           
RAZEM          

5.  Opłaty za media         

5.1.           

…           
RAZEM          

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 5098



6.  Zakup pomocy dydaktycznych         

6.1.           

…           
RAZEM          

7.  Zakup usług         

7.1.           

…           

8. Wynajem pomieszczeń         

8.1          

...          

9. Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:         

9.1          

...          

10 
Zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, o których mowa 

w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy 

        

10.1          

...          

11 

Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej 

dotowaną szkołę/placówkę za pełnienie funkcji 

dyrektora szkoły/placówki (w poszczególnych 

miesiącach) 

        

11.1          

...          
RAZEM          

Ogółem 1-11         

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane w sprawozdaniu z wykorzystania dotacji są zgodne z rzeczywistością. 

…………………………………………… 

(pieczęć i podpis przedstawiciela organu prowadzącego lub osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę lub placówkę) 

--------------------------------------------------------- 

* nie dotyczy szkół specjalnych 
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