
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/256/2020 

RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 października 2020 r. 

o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) – Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIX/413/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych  

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. 1. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka 

z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez podmioty dotowane, wysokość dotacji dla 

poszczególnych podmiotów realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej 

dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej. 

2. Warunkiem udzielenia dotacji z tytułu przyznanych Gminie Bystrzyca Kłodzka środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej jest terminowe złożenie przez organ prowadzący podmioty dotowane 

dokumentów wymaganych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie 

z kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

3. Organ prowadzący wnioskując o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy, 

o której mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest do złożenia rozliczenia otrzymanej dotacji w związku z tym 

zwiększonej dotacji w terminach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wg wzoru określonego w załączniku  

nr 5 do uchwały.”; 

2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 listopada 2020 r.

Poz. 5927



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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Artur Pokora 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/256/2020 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 27 października 2020 r. 

„Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/413/17  

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  

z dnia 21 grudnia  2017 r.” 

…………………………….. 
(pieczątka osoby prawnej lub imię 

i nazwisko osoby fizycznej - 

prowadzących dotowany podmiot 

 
Termin złożenia: 
-  20 dni po zakończeniu roku, 
-  15 dni od zakończenia działalności. 

 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 

 

 

Rozliczenie dotacji oświatowej  

otrzymanej z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka 
 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddziały 

przedszkolne, innej formy wychowania przedszkolnego: 

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

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

...........................................................................................................…………................…., 

2. Rozliczenie za okres: 

a) od …………………....... r. do .................... r., 

b) za …………….. rok. 
 

3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana: 

…….……….. zł; wykorzystana: ………….. zł. 
 

4. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej, innej formy przedszkolnej: 

 

Miesiąc Liczba ogółem 

w tym 

Liczba uczniów 

niepełnospra- 

wnych 

 

Liczba 

uczestnikó

w zajęć 

rewalid. - 

wychow. 

Liczba dzieci objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju  

Styczeń     

Luty     

Marzec     

Kwiecień     
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Maj     

Czerwiec     

Lipiec     

Sierpień     

Wrzesień     

Październik     

Listopad     

Grudzień     

RAZEM     

 

 

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz 

uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu miasta 

…………………… - niebędących uczniami niepełnosprawnymi i uczniami 

obowiązkowego wychowania przedszkolnego ("zerówki"). 

 

Miesiąc Liczba ogółem 

w tym liczba i nazwa 

gminy, z terenu której 

pochodzą dzieci 

Styczeń   

Luty   

Marzec   

Kwiecień   

Maj   

Czerwiec   

Lipiec   

Sierpień   

Wrzesień   

Październik   

Listopad   

Grudzień   

 

6. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na uczniów szkoły niebędącej szkołą 

specjalną (bez oddziału przedszkolnego): 

 

Poz. Wyszczególnienie 
Dotacja 

otrzymana 

 

 

 

Dotacja 

wykorzystana 

Różnica miedzy 

dotacja 

otrzymaną a 

wykorzystaną 

(ze znakiem 

dodatnim 

niewykorzystana 

kwota dotacji do 

zwrotu 

1. Kwota dotacji ogółem, 

w  tym: 
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2. 

Kwota dotacji na realizację zadań 

niezwiązanych z organizacją 

kształcenia specjalnego (dotacja 

na uczniów niebędących uczniami 

niepełnosprawnymi w oddziałach 

innych niż integracyjne i 

specjalne) 

   

 

 

 

 

3. 

Kwota dotacji na realizację zadań 

związanych z organizacją 

kształcenia specjalnego (dotacja 

na wszystkich uczniów oddziałów 

integracyjnych i specjalnych  oraz 

na uczniów niepełnosprawnych w 

oddziałach innych niż integracyjne 

i specjalne)  

w tym: 

   

3.1 Kwota dotacji na realizację zadań wynikających 

bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz na 

zapewnienie warunków ich realizacji 

  

3.2 Kwota dotacji na realizację zadań innych niż 

wynikające bezpośrednio z zaleceń zawartych w 

orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego , w 

kwocie nieprzekraczającej limitu z pozycji 6. 

 

Obliczenie limitu wydatków, o którym mowa w pozycji 3.2, dokonywane na podstawie wzoru 

zawartego w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2020 poz. 17) – dotyczy wyłącznie szkół, w których w roku budżetowym, za 

który składane jest rozliczenie, kształcono uczniów niepełnoprawnych 

4 Kwota wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym 

w szkole, z uwzględnieniem wydatków sfinansowanych ze środków 

innych niż dotacja (we wzorze litera W)obejmuje tylko te rodzaje 

wydatków bieżących, które kwalifikują się do rozliczenia z dotacji, nie 

obejmuje wydatków bieżących na prowadzenie wczesnego 

wspomagania rozwoju, oddziału przedszkolnego itp.) 

 

5 Wskaźnik służący określeniu limitu wydatków z dotacji na zadania inne 

niż wynikające bezpośrednio z zaleceń zwartych w orzeczeniach o 

potrzebie kształcenia specjalnego (wyrażony ułamkiem we wzorze 

ustawowym) 

 

6 Limit wydatków z dotacji na zadania inne niż wynikające bezpośrednio 

z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego (kwota z pozycji 4 x wartość wskaźnika z pozycji 5) 

 

     
     

7. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na uczniów przedszkola, innej formy    

wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niebędącej 

szkołą podstawową specjalną: 
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Poz. Wyszczególnienie 
Dotacja 

otrzymana 

 

 

 

Dotacja 

wykorzystana 

Różnica miedzy 

dotacja 

otrzymaną a 

wykorzystaną 

(ze znakiem 

dodatnim 

niewykorzystana 

kwota dotacji do 

zwrotu 

1. Kwota dotacji ogółem, w  tym:    

 

 

2. 

Kwota dotacji na realizację zadań 

niezwiązanych z organizacją 

kształcenia specjalnego (dotacja 

na uczniów niebędących uczniami 

niepełnosprawnymi)  

   

 

 

3. 

Kwota dotacji na realizację zadań 

związanych z organizacją 

kształcenia specjalnego (dotacja 

na uczniów niepełnosprawnych)  

 

w tym: 

   

3.1 Kwota dotacji na realizację zadań wynikających 

bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz na 

zapewnienie warunków ich realizacji 

  

3.2 Kwota dotacji na realizację zadań innych niż 

wynikające bezpośrednio z zaleceń zawartych w 

orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w 

wysokości niezbędnej do realizacji zadań w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 

społecznej w odniesieniu do uczniów 

niepełnosprawnych 

 

 

8. Informacja o wykorzystaniu dotacji otrzymanej na prowadzenie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka 

Poz. Wyszczególnienie 
Dotacja 

otrzymana 

 

 

 

Dotacja 

wykorzystana 

Różnica miedzy 

dotacja 

otrzymaną a 

wykorzystaną 

(ze znakiem 

dodatnim 

niewykorzystana 

kwota dotacji do 

zwrotu) 

1. Dotacja na wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 
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9. Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na uczniów 

niebędących uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach innych niż integracyjne i specjalne w 

szkole niebędącej szkołą specjalną (bez uczniów oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej): 

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

 

 

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w przedszkolu, 

innej formie wychowania 

przedszkolnego, w szkole 

 

Wynagrodzenie osób fizycznych 

prowadzących dotowany podmiot 

za pełnienie funkcji dyrektora 

podmiotu oświatowego lub 

prowadzą zajęcia w innej formie 

wychowania przedszkolnego 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2.  Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie z pozycji 2 w pkt 6 

rozliczenia) 
 

 
10. Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na uczniów 

oddziałów integracyjnych oraz na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach innych niż 

integracyjne i specjalne w szkole niebędącej szkołą specjalną (bez uczniów oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej) w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań 

wynikających bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz zapewnieniem warunków ich realizacji: 

11.  

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

    1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w szkole 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2. Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie z pozycji 3.1. w pkt 6 

rozliczenia) 
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11. Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na uczniów 

oddziałów integracyjnych oraz na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach innych niż 

integracyjne i specjalne w szkole niebędącej szkołą specjalną (bez uczniów oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej) w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań 

innych niż wynikające bezpośrednio z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz zapewnieniem warunków ich realizacji: 

 

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

    1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

 

 

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w szkole 

 

Wynagrodzenie osób fizycznych 

prowadzących dotowany podmiot 

za pełnienie funkcji dyrektora 

szkoły 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2. Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie z pozycji 3.2. w pkt 6 

rozliczenia) 
 

 

12.  Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na uczniów  

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w  szkole 

podstawowej niebędącej szkołą specjalną, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi: 

 

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

    1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

 

 

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w szkole 

 

Wynagrodzenie osób fizycznych 

prowadzących dotowany podmiot 

za pełnienie funkcji dyrektora 

szkoły 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2. Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie z pozycji 2 w pkt 7 

rozliczenia) 
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13. Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na uczniów 

niepełnosprawnych przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej niebędącej szkołą specjalną - w zakresie wydatków 

związanych z realizacją zadań wynikających bezpośrednio z zaleceń zawartych w 

orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z zapewnieniem warunków ich 

realizacji: 

 

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

    1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w szkole 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2. Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie z pozycji 3.1. w pkt 7 

rozliczenia) 
 

 

14. Szczegółowa informacja o sposobie wydatkowania dotacji otrzymanej na uczniów 

niepełnosprawnych przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej niebędącej szkołą specjalną - w zakresie wydatków 

związanych z realizacją zadań innych niż wynikające bezpośrednio z zaleceń zawartych w 

orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z zapewnieniem warunków ich 

realizacji: 

 

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

    1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

 

 

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w szkole 

 

Wynagrodzenie osób fizycznych 

prowadzących dotowany podmiot 

za pełnienie funkcji dyrektora 

szkoły 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2. Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie z pozycji 3.2. w pkt 7 

rozliczenia) 
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15. Szczegółowa informacja o sposobie wykorzystania dotacji otrzymanej na wczesne 

wspomaganie rozwoju  

 

  

Poz. Rodzaj wydatku 
Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

    1.  Wydatki bieżące, w tym:  

 

 

a) 

Wynagrodzenia osób fizycznych 

zatrudnionych w szkole 

 

Pochodne od wynagrodzeń, 

nieujęte wyżej 

 

b) Pozostałe, wypisz jakie:  

2. Zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych  

 

RAZEM (równe kwocie „dotacja wykorzystana w pkt 

8 rozliczenia) 
 

 

16. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania): 

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

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

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

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

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

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

 

 

……..………………………….     …………………………………… 
Miejscowość, data                                                                     podpis i pieczątka upoważnionego     

pracownika organu dotującego 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/256/2020 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 27 października 2020 r. 

„Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/413/17  

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 z dnia 21 grudnia  2017 r.” 

 

                                                                                                          

………………………….. 
(pieczątka osoby prawnej lub imię 

i nazwisko osoby fizycznej - 

prowadzących dotowany podmiot 

 
Termin złożenia: 
-  20 dni po zakończeniu roku, 
-  15 dni od zakończenia działalności. 

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 

 

 

Rozliczenie dotacji oświatowej  

otrzymanej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddziały 

przedszkolne, innej formy wychowania przedszkolnego: 

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

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

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

2. Rozliczenie za okres: 

a) od …………………....... r. do .................... r., 

b) za …………….. rok. 
 

3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana: 

…….……….. zł; wykorzystana: ………….. zł. 
 

4. Wykorzystanie dotacji : 

 

Lp Przeznaczenie dotacji  Wysokość wydatku zrealizowanego z dotacji  

1   

2   

3   

Ogółem wydatki zrealizowane z dotacji:   

Kwota otrzymanej dotacji:  

Kwota niewykorzystanej dotacji  

(kwota dotacji do zwrotu): 
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5. Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie. 

 

Lp 
Data dokumentu Nr dokumentu Rodzaj wydatku  z 

tabeli w pkt 4 

Wartość z 

dokumentu 

brutto 

Kwota 

rozliczona z 

dotacji 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 

………………………………………   …………………………………………………. 
miejscowość, data sporządzenia                                            podpis i pieczęć osoby reprezentującej 

                                                                                                                           organ prowadzący 
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