UCH W ALA NR XXV /184/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019
Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października
2019 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji
niepublicznym
szkołom i placówkom, dla
których Powiat Kolski jest organem
prowadzącym
oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511,
z pozn.
zm.)
oraz
art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia
27 października
2017 r.
ofinansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVIII1129/20 19 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji
niepublicznym
szkołom i placówkom, dla których Powiat
Kolski jest organem
prowadzącym
oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 9596), wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się Załącznik
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie

nr 4 do

zmienionej

uchwały,

uchwały powierza się Zarządowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Wielkopolskiego.

po upływie

który otrzymuje

brzmienie jak Załącznik

nr I do

Powiatu Kolskiego.

14 dni od dnia jej

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego
(
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Załącznik nr I
do Uchwały XXV/18412020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 kwietnia 20201'.

(pieczątka szkoły)

Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Kolskiego
w roku
.
I. Nazwa i adres szkoły/ placówki

Rozliczenie

za okres

od .................

do ............................

rok

Kwota dotacji na uczniów pełnosprawnych
kwota otrzymana

--

kwota wykorzystana

Kwota dotacji na kształcenie specjalne
kwota otrzymana
kwota wykorzystana

II. Faktyczna liczba uczniów
miesiąc

I

II

III

IV V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII ogółem

liczba uczniów
/wychowanków
w pierwszym dniu
roboczym miesiąca

w

tym:

liczba uczniów
niepełnosprawnych
liczba uczniów
spełniających przesłankę
-zwiększąjącą dotację
naliczoną wg subwencji
oświatowej *
liczba uczniów szkół
policealnych
kształcących się w
zawodach technik
administracji, technik
bezpieczeństwa i higieny
pracy, technik
rachunkowości, opiekun
osoby starszej:
liczba dzieci objętych
wczesnym
wspomaganiem rozwoju
liczba uczestników zajęć
rewalidacyjno wychowawczych
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liczba uczniów /
słuchaczy
uczestniczących w co
najmniej 50%
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
w tym:
liczba uczniów
niepełnosprawnych
liczba uczniów
spełniających przesłankę
-zwiększajacą dotację
naliczoną wg subwencji
oświatowej *
liczba uczniów szkół
policealnych kształcących
się w zawodach technik
administracji, technik
bezpieczeństwa i higieny
pracy, technik
rachunkowości, opiekun
osoby starszej:

-

--

liczba dzieci objętych
wczesnym
wspomaganiem rozwoju
liczba uczestników zajęć
rewalidacyjno wychowawczych
uczniowie niebędący
uczmaml
niepełnosprawnymi,
którzy uzyskali
świadectwo dojrzałości

-

uczniowie niebędący
uczniami
niepełnosprawnymi,
którzy uzyskali dyplom
potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
liczba słuchaczy,którzy
uczestniczyli w
kwalifikacyjnym kursie
zawodowym i zdali
egzamin zawodowy
w zakresie danej
kwalifikacji

-

Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym
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Lp.

Rodzaj wydatków finansowanych

l.

Wynagrodzenia
osoby
szkołę
lub placówkę
dyrektora tego podmiotu

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników, w tym dyrektora,
jeżeli nie jest osobą fizyczną prowadzącą ten podmiot

...•

z otrzymanej

dotacji

Kwota wydatku

fizycznej
prowadzącej
niepubliczną
oświatową, za pełnienie
funkcji

.).

Pochodne od wynagrodzeń , nieujęte w punktach
ubezpieczania społeczne, fundusz pracy)

4.

Zakup materiałów

5.

Opłaty za media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

10.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych

11.

Limit wydatków
na kształcenie
specjalne,
wyliczony
na
podstawie
art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu
zadań
oświatowych

12.

Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na kształcenie specjalne

• rozporzqdzenie
roku.

I-2(składki na

i wyposażenia

. . ..

Razem wydatki
..

Men w sprawie sposobu podziału CZęSCI oswtatowej subwencji ogolnej dla podmiotćw

samorzqdu terytorialnego w danym

I.Oświadczam, że wykazana liczba uczniów w poszczególnych miesiącach jest zgodna z danymi
zawartymi z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania
szkoły placówki.
2. Oświadczam, że otrzymana dotacja w roku ... ... .... została wykorzystane zgodnie
z zasadami określonymi wart. 35 ustawy-o finansowaniu zadań oświatowych.

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania osoby /organu prowadzącego)

Termin składania rozliczenia:
- do 15 stycznia następnego roku
- 7 dni od daty likwidacji
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Uzasadnienie do uchwały nr XXV/18412020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 kwietnia 2020r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 października
2019 r.
ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji
niepublicznym
szkołom
i placówkom,
dla których Powiat Kolski jest organem
prowadzącym
oraz trybu przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

Zgodnie
z art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia
27 października
2017 r.
o finansowaniu
zadań
oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz;~J._7) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
w drodze
uchwały ustala tryb udzielania i'roZITczania dotacji oraz tryb przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
Wprowadzenie zmiany do uchwały Uchwały Nr XVIII1I29/20l9
30 października
2019 r. jest doprecyzowaniem
zapisów zawartych
otrzymanej z budżetu Powiatu Kolskiego.
W związku z powyższym

Rady Powiatu Kolskiego
w rocznym rozliczeniu

z dnia
dotacji

podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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