
UCHWAŁA NR V/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 

prowadzonych na terenie Gminy Susz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 35 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.2)), Rada Miejska w Suszu ustala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Susz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Blonkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000,1349, 1432, 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 2245.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 1863



 

 

 

……………………………………………….. 

(pieczęć organu prowadzącego) 

Załącznik  

do Uchwały Nr V/57/2019  

Rady Miejskiej w Suszu  

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ  DOTACJI 
 

Informacja o wydatkach jednostki
1
 poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Susz  

otrzymanej za rok…………… w kwocie …………….… zł. 

 

Nazwa i adres jednostki: 

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

 

Część A – dotyczy uczniów pełnosprawnych 

1. Liczba uczniów dotowanej jednostki od początku roku do końca okresu rozliczeniowego 
 

Miesiąc 

w…...roku 

Liczba uczniów wg stanu 

pierwszy roboczy dzień 

miesiąca 

 

Kwota dotacji 

otrzymana 

Kwota dotacji 

wykorzystana 

Kwota dotacji 

niewykorzystana 

I     

II     

III     

IV     

V     

VI     

VII     

VII     

VIII     

IX     

X     

XI     

XII     

Razem     

 

2.   Zestawienie  wydatków  dotowanej  jednostki  sfinansowanych  z  dotacji  w  roku  objętym sprawozdaniem: 
 

Lp. 

Numer 

rachunku, 

faktury lub 

innego dowodu 

księgowego 

Pełna kwota 

zobowiązania 

Data wystawienia 

rachunku, faktury 

lub innego dowodu 

księgowego 

Przedmiot 

dokonanego 

zakupu lub 

płatności 

Data dokonanej 

płatności 

Wskazane 

kwoty 

płatności 

angażującej 

środki dotacji 

1.       

2.       

3.       

…       

 Razem ze środków dotacji  

 

                                                 
1
 Załącznik należy wypełnić i złożyć oddzielnie dla każdej jednostki z § 1 uchwały. Wydatki dopuszczone do ich 

sfinansowania z dotacji określa art. 35 ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
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Część B – dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników 

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz na dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

 

1. Liczba uczniów dotowanej jednostki od początku roku do końca okresu rozliczeniowego 

Miesiąc 

w…...roku 

Liczba uczniów wg stanu pierwszy roboczy 

dzień miesiąca, w tym: 

 
Kwota dotacji 

otrzymana 

Kwota dotacji 

wykorzystana 

Kwota dotacji 

niewykorzystana 
Niepełnosprawni 

(należy wskazać 

rodzaj 

niepełnosprawności 

wskazanej w 

orzeczeniu) 

Objętych wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

Objętych zajęciami 

rewalidacyjno - 

wychowawczymi 

I       

II       

III       

IV       

V       

VI       

VII       

VII       

VIII       

IX       

X       

XI       

XII       

Razem       

 

2.   Zestawienie  wydatków  dotowanej  jednostki  sfinansowanych  z  dotacji  w  roku  objętym sprawozdaniem. 

Wydatki poniesione wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań związanych z 

organizacją kształcenia specjalnego z dotacji przekazanej na uczniów i wychowanków, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 
 

Lp. 

Numer 

rachunku, 

faktury lub 

innego dowodu 

księgowego 

Pełna kwota 

zobowiązania 

Data wystawienia 

rachunku, faktury 

lub innego dowodu 

księgowego 

Przedmiot 

dokonanego 

zakupu lub 

płatności 

Data dokonanej 

płatności 

Wskazane 

kwoty 

płatności 

angażującej 

środki dotacji 

1.       

2.       

3.       

…       

 Razem ze środków dotacji  
 

Uwagi:  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ………………………………………………. 

Numer telefonu: …………………………………… 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę:  …………………………………………………… 

Numer telefonu: …………………………………… 

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

(podpis i pieczątka imienna osoby prowadzącej)  
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Uwagi: Urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji (nie wypełnia rozliczająca się jednostka) 

 

Weryfikacja wydatków  

pod względem merytorycznym  
(wypełnia właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Suszu) 

Weryfikacja wydatków  

pod względem finansowym  
(wypełnia właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Suszu) 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji) 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji) 

 

 

Data: …………………………………………….. 

 

Data: …………………………………………….. 

 

 

Zatwierdzam rozliczenie 

 

 

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

               (data)    (podpis Burmistrza lub upoważnionego pracownika  

                      Urzędu Miejskiego w Suszu) 
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