
UCHWAŁA NR III/25/18
RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małdyty dla 

publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 35 ust.4-5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2203) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/253/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małdyty dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego ( Dz. Urz. Woj. Warm.-
Mazur. poz. 540 z dnia 24 stycznia 2018 r. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje nowe brzmienie::

„§ 6. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza 
roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem rzeczywistej liczby uczniów oraz kwot na 

poszczególne rodzaje wydatków bieżących, w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego:

1) odrębne rozliczenie dotacji na wydatki bieżące, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

2) odrębne rozliczenie dotacji w części przeznaczonej na kształcenie specjalne, która jest wydatkowana tylko 
na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/21/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małdyty dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2019 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Cymer
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                                                                                                                                   Załącznik nr 1 

do uchwały Nr III/25/18 
                                                                                                                                            Rady Gminy Małdyty 

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

ROZLICZENIE 
wykorzystania dotacji w roku .................... 

Dane o organie prowadzącym 

Nazwa ................................................................................................................................................ 

Adres .................................................................................................................................................. 

Dane o szkole/przedszkolu/innej formy wychowania przedszkolnego* 

Nazwa ................................................................................................................................................ 

Adres .................................................................................................................................................. 

ZESTAWIENIE 
wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły/przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego*, finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem 

L.p. Rodzaje wydatków 
Wysokość poniesionych 

wydatków finansowanych  
w ramach otrzymanej dotacji 

1. Wynagrodzenia pracowników  

2. 
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia 
społeczne i Funduszu Pracy) 

 

3. Opłaty za media  

4. 
Zakup materiałów, wyposażenia, książek i pomocy 
dydaktycznych 

 

5. Bieżące naprawy  

6. Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń  

7. 

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków 
inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu 
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 
społecznej (wymienić w kolejnych pozycjach jakie) 

 

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji  

Kwota otrzymanej dotacji w roku ............................................................ 

Kwota wykorzystanej dotacji ................................................................... 

Kwota dotacji niewykorzystanej .............................................................. 

................................................. 
podpis osoby reprezentującej organ 
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prowadzący 

Miejscowość, data .................... 

_______________________________ 
*niewłaściwe skreślić. 
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Załącznik Nr 2  do uchwały Nr III/25/18. 

                                                                                          Rady Gminy Małdyty 
                                                                                               z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

ROZLICZENIE 
wykorzystania dotacji w roku .................... 

Dane o organie prowadzącym 

Nazwa .......................................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................... 

Dane o szkole/przedszkolu/innej formy wychowania przedszkolnego* 

Nazwa .......................................................................................................................................... 

Adres ............................................................................................................................................ 

ZESTAWIENIE 
wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego*, finansowanych z dotacji 

w okresie objętym rozliczeniem 

L.p. Rodzaje wydatków poniesionych na realizację zadań z 
zakresu kształcenia specjalnego 

Wysokość poniesionych 
wydatków finansowanych  

w ramach otrzymanej dotacji 

1.   

2.   

3.   

4.   

…..   

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji  

Kwota otrzymanej dotacji w roku ............................................................ 

Kwota wykorzystanej dotacji ................................................................... 

Kwota dotacji niewykorzystanej .............................................................. 

................................................. 
podpis osoby reprezentującej organ 

prowadzący 

Miejscowość, data .................... 

_______________________________ 
*niewłaściwe skreślić. 
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