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UCHWAŁA NR XXXII/305/17
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 poz. 1943 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala
§ 1. Określić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/152/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych
placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zawiercie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kaziród
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/305/17
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 31 stycznia 2017 r.
TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE, A TAKŻE TRYB
I ZAKRES KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I WYKORZYSTANIA
§ 1. 1. Niepubliczne jednostki oświatowe wymienione w § 2 funkcjonujące na terenie Gminy Zawiercie
otrzymują dotację z budżetu miasta.
2. Warunkiem udzielenia dotacji niepublicznej jednostce oświatowej jest przedłożenie przez organ
prowadzący organowi dotującemu wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2g ustawy.
3. Wniosek, który zawiera niekompletne dane, należy uzupełnić w terminie wskazanym przez organ
dotujący w wezwaniu.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
§ 2. Dotowaniem objęte są:
1) szkoły, o których mowa w art. 90 ust. 2a i 3 ustawy o systemie oświaty;
2) przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;
3) inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty;
4) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 2ea ustawy o systemie
oświaty.
§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 przysługuje na każdego ucznia/wychowanka.
§ 4. 1. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego
wychowanka dotację z budżetu Gminy Zawiercie w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli z zastrzeżeniem pkt. 6-8.
2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego
otrzymuje na każdego wychowanka dotację z budżetu Gminy Zawiercie w wysokości równej 40%
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z zastrzeżeniem pkt. 6-8.
3. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy
Zawiercie dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny z zastrzeżeniem pkt. 6-8.
4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotacje z budżetu Gminy Zawiercie w wysokości równej
kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zawiercie.
5. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w pkt. 4 otrzymują na każdego
ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację
z budżetu Gminy Zawiercie w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu
i rodzaju.
6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno – wychowawcze, otrzymują na każdego ucznia tych zajęć dotację z budżetu Gminy Zawiercie
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zawiercie.
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7. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, które prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
niezależnie od dotacji o których mowa w pkt. 1-3 dotację z budżetu Gminy Zawiercie w wysokości równej
kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Zawiercie.
8. Dotacja na ucznia z niepełnosprawnością uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego oraz szkoły przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego
ucznia z niepełnosprawnością w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zawiercie.
9. W przypadku braku na terenie Gminy Zawiercie placówki danego typu i rodzaju o których mowa w § 2,
dla której dotacje obliczane są na podstawie wydatków bieżących, kwotę dotacji określa się na podstawie
wydatków bieżących placówki danego typu rodzaju prowadzonej przez najbliższą gminę w wysokości
określonej w ustawie o systemie oświaty i ustawach o zmianie ustawy o systemie oświaty.
§ 5. 1. Jeżeli do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to gmina, której mieszkańcem jest
ten uczeń, pokrywa koszty dotacji w wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty i ustawach o zmianie
ustawy o systemie oświaty.
§ 6. 1. Szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w § 4 pkt 1-3,5
otrzymują dotacje, z uwzględnieniem pomniejszeń, o których mowa w ustawie o systemie oświaty i ustawach
o zmianie ustawy o systemie oświaty.
§ 7. 1. Miesięczna informacja o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień
miesiąca przekazywana jest przez przedszkole, szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego do Prezydenta
Miasta Zawiercie do 10 dnia miesiąca, z tym, że za grudzień informacja ta jest przekazywana do 5 grudnia.
2. Dotacje są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana
w terminie do dnia 15 grudnia.
3. Wzór informacji, o której mowa pkt. 1 stanowi załącznik nr 2 do trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
4. Dotacja przekazywana jest na danego ucznia wyłącznie jednej szkole, przedszkolu, oddziałowi
przedszkolnemu w szkole podstawowej, bądź jednej osobie prowadzącej inną formę wychowania
przedszkolnemu.
5. W przypadku stwierdzenia, iż jeden uczeń jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną placówkę,
Prezydent Miasta Zawiercie ustala podmiot uprawniony do otrzymania dotacji na podstawie:
a) pisemnych wyjaśnień dyrektorów szkół, które wystąpiły o przekazanie dotacji na tego ucznia, lub
b) przedłożonych przez ww. dyrektorów dokumentów, potwierdzających fakt uczęszczania do danej szkoły, lub
c) pisemnego oświadczenia o miejscu pobierania nauki, złożonego przez pełnoletniego ucznia, a w przypadku
gdy uczeń jest niepełnoletni, przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 8. 1. Podmioty otrzymujące dotację podmiotową z budżetu Gminy Zawiercie związaną z prowadzeniem
placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną zobowiązane są do:
1) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu
wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zawiercie przez przedszkole, szkołę lub placówkę,
2) zamieszczenie na dowodzie księgowym:
a) adnotacji o kwocie zapłaty dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Zawiercie w danym roku
wraz ze wskazaniem kwoty dotacji,
b) opisu przeznaczenia dotacji (zgodnie z art. 90 pkt. 3d ustawy o systemie oświaty)
§ 9. 1. Podmioty, o których mowa w § 2 składają pisemne rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji do
Prezydenta Miasta Zawiercie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania
dotacji.
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2. Wzór pisemnego rozliczenia, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 3 do trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
3. Podmioty, o których mowa w § 2 w terminie do 31 stycznia roku następnego składają do Prezydenta
Miasta Zawiercie pisemne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.
4. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają do Prezydenta
Miasta Zawiercie pisemne rozliczenie z pobrania i wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia
zakończenia działalności, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
5. Wzór pisemnego rozliczenia, o którym mowa w pkt. 3 i 4 stanowi załącznik nr 4 do trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi do budżetu Gminy Zawiercie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
7. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której
niepublicznej jednostki oświatowej jest dana osoba, decydującym o tym, której niepublicznej jednostce
oświatowej należna jest miesięczna kwota rocznej dotacji na danego ucznia, będzie pisemne oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów ucznia potwierdzające jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla
których przekazywana jest na niego dotacja.
§ 10. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
zgodnie z art. 90 ust. 3e i 3f ustawy oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej
z prowadzoną ewidencją, o której mowa w załączniku nr 2 do trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania stanowiącej podstawę przekazania miesięcznych kwot
rocznej dotacji.
2. Zakres kontroli pobrania i wykorzystania dotacji obejmuje zgodność:
1) liczby uczniów wykazanej w informacjach, o których mowa w § 7 pkt. 1 oraz rozliczenia, o którym mowa
w § 9 pkt. 1, ze stanem faktycznym,
2) wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem
i ustawach o zmianie ustawy o systemie oświaty.

określonym

w ustawie

o systemie

oświaty

§ 11. 1. Kontrola może być przeprowadzana w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:
a) okresowo, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie planowanej kontroli, nie później
niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli;
b) doraźnie, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności
kontrolnych.
2. Kontrole, o których mowa w § 10, przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Miasta Zawiercie na
podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibach podmiotów wymienionych w § 2 w dniach
i w godzinach pracy podmiotów kontrolowanych.
4. Kontrole są przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miasta Zawiercie w przypadku zakończenia działalności
podmiotów, którym przekazano dotacje. Podmiotami kontrolowanymi są wówczas osoby prowadzące te
podmioty w okresach objętych kontrolą.
5. Podmioty dotowane zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia
kontroli, a w szczególności:
1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają dokumentację:
a) przebiegu nauczania, w tym karty zgłoszenia uczniów do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, umowy, księgę uczniów, dzienniki zajęć, arkusze ocen, świadectwa, jak również listy
obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w przypadku szkół o których mowa
w § 4 pkt. 5,
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b) organizacyjną, w tym statut i akty wykonawcze prawa wewnątrzszkolnego i wewnątrzprzedszkolnego,
c) finansową, w tym księgi rachunkowe, dokumenty źródłowe.
2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących,
3) umożliwiają sporządzenie niezbędnej dla prowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów
z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem.
6. Kontrolujący mają prawo:
1) wglądu do dokumentacji ewidencyjnej, organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania,
2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
3) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych podmiotu kontrolowanego,
4) obserwacji sprawdzenia spełniania przez uczniów obowiązku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych w danym miesiącu,
5) uzyskania ustnych i pisemnych wyjaśnień,
6) sporządzania niezbędnych kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczenia ich
zgodności z oryginałem przez osobę reprezentująca podmiot kontrolowany,
7) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzonej kontroli
7. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoby reprezentujące podmiot kontrolowany.
8. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia pisemnych
wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń oraz wniosków.
9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni od dnia
otrzymania protokołu wyjaśnienie tej odmowy.
10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole.
11. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, po analizie wyjaśnień i zastrzeżeń, a także
uzasadnienia odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący kieruje do kontrolowanego wystąpienie
pokontrolne, które zawiera w szczególności:
1) ocenę działalności kontrolowanego podmiotu w zakresie objętym kontrolą,
2) wykaz nieprawidłowości wraz z ich opisem,
3) kwotę dotacji podlegającą zwrotowi do budżetu Gminy Zawiercie na wskazany rachunek bankowy,
4) zalecenia i rekomendacje w celu uniknięcia nieprawidłowości w przyszłości.
12. Kontrolowany w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia
kontrolującego o realizacji wniosków, o których mowa w ust. 11 pkt. 3 i 4.
13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji wniosków
z wystąpienia pokontrolnego.
14. Czynności, o których mowa w ust. 11 i 12 kończą postępowanie kontrolne.
15. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości reguluje ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–6–

Poz. 859

Załącznik nr 1 do trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących
na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK……………………..
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Organ prowadzący szkołę/przedszkole/placówkę:
Adres:
DANE PLACÓWKI
Nazwa szkoły/przedszkola/placówki:
Typ i rodzaj szkoły/placówki:
Adres i nr tel:
Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych): TAK / NIE
Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
Numer i data wydania decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej:
Nazwa i adres banku wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
NIP:
REGON:
DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
Planowana liczba uczniów/wychowanków w …………….. roku – według sprawozdania SIO na dzień
10 września lub 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
- W tym planowana liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych (proszę podać wagę według
algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok
budżetowy):
- W tym planowana liczba uczniów/wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin z wyróżnieniem
poszczególnych gmin:

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………..
(pieczątka i czytelny podpis)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
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Załącznik nr 2 do trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących
na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Zawiercie, dnia………………….

Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW WEDŁUG STANU
NA PIERWSZY DZIEŃ ROBOCZY MIESIĄCA …………. ROKU …………
Nazwa i adres placówki:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Aktualna liczba uczniów/wychowanków: ..........
- w tym uczniów z niepełnosprawnościami: ..........
Waga według algorytmu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego na dany rok budżetowy*

Liczba uczniów**

RAZEM
**w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ..........
- w tym uczniów spoza Gminy Zawiercie: ……….
Lp.

Nazwa gminy/miasta, którego mieszkańcem jest uczeń/wychowanek

Liczba uczniów

Planowana liczba uczniów/wychowanków w następnym miesiącu:
- w tym uczniów z niepełnosprawnościami: ……….
- w tym uczniów spoza gminy Zawiercie: ……….
Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim**: …...

………………………………………………

(pieczątka i czytelny podpis)

* opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w danym roku budżetowym
** dotyczy szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej, w której nie realizuje się obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
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Załącznik nr 3 do trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących
na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
ROZLICZENIE DOTACJI ZA MIESIĄC ………… ROK ………..
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Organ prowadzący szkołę/przedszkole/placówkę:
Adres:
DANE PLACÓWKI
Nazwa szkoły/przedszkola/placówki:
Typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki:
Adres i nr tel:
Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych): TAK/NIE*
INFORMACJE O WYKORZYSTANIU DOTACJI
Kwota otrzymanej dotacji:
W danym miesiącu: ………………….. (słownie) ………………………..……………………………………..
Od początku roku:……………….…….(słownie) …………..………………………………..………………….
Wykorzystanie dotacji w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji za dany
miesiąc sprawozdawczy:
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji
Wysokość wydatków
1.
2.
3.
4.
5.

Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy)
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych
przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej (proszę wymienić)
OGÓŁEM

Kwota niewykorzystanej dotacji
Za dany miesiąc rozliczeniowy ………….. (słownie)…………………………………………...….……………….
Od początku roku …………………(słownie)…………………………………………………….…………………

…………………………….
(miejscowość i data)

…………………………..
(pieczątka i czytelny podpis)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
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Załącznik nr 4 do trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących
na terenie Gminy Zawiercie, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ……………..
DANE OSOBY PROWADZĄCEJ
Organ prowadzący szkołę/przedszkole/placówkę:
Adres:
DANE PLACÓWKI
Nazwa szkoły/przedszkola/placówki:
Typ i rodzaj szkoły/przedszkola/placówki:
Adres i nr tel:
Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych): TAK/NIE*

INFORMACJE O WYKORZYSTANIU DOTACJI
Kwota otrzymanej dotacji:
Od początku roku:…………………(słownie) ………………………………………………………………….

Wykorzystanie dotacji w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji za dany rok
sprawozdawczy:
Lp.
Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji
Wysokość wydatków
1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy)

3.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4.

Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych
Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych
przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej (proszę
wymienić)

5.

OGÓŁEM

Kwota niewykorzystanej dotacji
Od początku roku ………………………(słownie)……………………….………………………………………

……………………….
(miejscowość i data)

………………….……………
(pieczątka i czytelny podpis)

