
  

UCHWAŁA NR VII/66/19 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

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) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/323/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie 

Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu  i zakresu kontrtoli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5475) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Organ prowadzący jednostki oświatowe, o których mowa w § 1 składa rozliczenie 

z wykorzystania dotacji za poszczególne jednostki w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego  

po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie  

do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności za okres od początku roku budżetowego 

do dnia zakończenia działalności.”; 

2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Roszczenko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2492



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/66/19 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

 

„Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXXIX/323/17 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

……………………………….. 

pieczęć organu prowadzącego 

Urząd Miasta 

Bielsk Podlaski 

Rozliczenie dotacji 

Termin złożenia: 

- 20 dni po zakończeniu roku, 

- 15 dni od zakończenia działalności 

1. Rozliczenie dotacji udzielonej dla szkoły/placówki: 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły/placówki wraz z adresem) 

1) za okres od …………………. r. do …………………… r. 

2) za …………………………… rok. 

2. Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów pełnosprawnych: 

a) otrzymana:  …………………………………… zł; 

b) wykorzystana: ……………………….……….. zł. 

3. Kwota dotacji (od początku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów niepełnosprawnych: 

a) otrzymana:  …………………………………… zł; 

b) wykorzystana: ……………………….……….. zł. 

4. Różnica między kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wykorzystanej dotacji   ……………………… zł, 

w tym na uczniów niepełnosprawnych ………………………… zł. 

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły/przedszkola w poszczególnych miesiącach 

I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII razem 

liczba ogółem w danym miesiącu: 

             

W tym uczniowie: 

- niepełnosprawni: 

             

- objęci wczesnym wspomaganiem: 
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6. Zestawienie wydatków dotowanego podmiotu oświatowego, sfinansowanych z dotacji w okresie 

rozliczeniowym: 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota z tego: 

wydatki  

na kształcenie specjalne 

i zaj. rew-wychow. 

1. Wynagrodzenie nauczycieli i dyrektora   
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników   
3. Pochodne od wynagrodzeń nieujęte w punktach 1 i 2   
4. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy 
  

5. Opłaty za media   
6. Zakup usług   
7. Remonty bieżące   
8. Wynajem pomieszczeń   
9. Pozostałe wydatki bieżące (wymienić jakie), np. związane 

z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe 

  

10. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot 

za pełnienie funkcji dyrektora 
  

11. Pozostałe wydatki na kształcenie specjalne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

o których mowa w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych art. 35 ust. 5 pkt 4 

 (dotyczy szkół) 

……………….. 

Razem:   

7. Zestawienie wydatków wg. dowodów księgowych: 

Lp. Numer 

rachunku, 

faktury  

lub innego 

dowodu 

księgowego 

Data 

wystawienia  

rachunku, 

faktury  

lub innego 

dowodu 

księgowego 

Przedmiot dokonanego 

zakupu lub płatności 

(przeznaczenie wydatku) 

Pełna kwota 

zobowiązania 

Data 

dokonanej 

płatności 

Kwota 

wydatku 

sfinansowana 

z dotacji 

z tego: 

wydatki  

na kształcenie 

specjalne 

 i zaj. rew-wychow. 

1.        

2.        

3.        

4.        

…        

Pozostałe wydatki na kształcenie specjalne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze o których mowa w ustawie 

o finansowaniu zadań oświatowych w art. 35 ust. 5 pkt 4 (dotyczy szkół) 

 

Razem wydatki ze środków dotacji:   

Imię i nazwisko osoby sporządzającej  ………………………… 

Numer telefonu kontaktowego            ………………………… 

………………………… 

(miejscowość, data)  

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

    (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organu prowadzącego)" 
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