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Poz. 5060
UCHWAŁA NR XXXVII.378.2021
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 15 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. 2021 r. poz. 1930) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL.408.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Województwa WarmińskoMazurskiego poz. 534 i z 2019 r. poz. 1625), wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest prowadzić dokumenty finansowoksięgowe zawierające na dowodach księgowych adnotację o wydatku dokonanym z udzielonej dotacji:
opłacono z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Ełku w kwocie …...................………..... zł,
z przeznaczeniem na: [rodzaj wydatku]”.
2. załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Włodzimierz Szelążek
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII.378.2021
Rady Miasta Ełku
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XL.408.18
Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r.
………………………………………………
(pieczątka osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej - prowadzących
dotowany podmiot
Termin złożenia:

-

20 dni po zakończeniu roku,
15 dni od zakończenia działalności.

Prezydent Miasta Ełku

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Miasta Ełku
1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub
szkoły, w której zorganizowano oddziały przedszkolne:
……………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………
…
2. Rozliczenie za okres:
a)

od 1.01. ……….. r. do ………………… r.,

b)

za ……………. rok.

3. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola, szkoły w której
zorganizowano oddziały przedszkolne lub innej formy wychowania przedszkolnego, z tym
że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych miesiącach danego
roku budżetowego:
w tym
Miesiące:

Styczeń
Luty
Marzec

Liczba
uczniów
ogółem

klas I-III
SP

objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

niepełnosprawnych

uczestników
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych
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Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

4. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów
oddziałów
niebędących

przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Miasta Ełku uczniami

niepełnosprawnymi

i

uczniami

obowiązkowego

przedszkolnego („zerówki”):

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

5. Kwota dotacji:

Liczba
uczniów
ogółem

W tym liczba uczniów z poszczególnych gmin
Liczba
uczniów

Gmina

wychowania
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Wyszczególnienie

1.

Należna kwota dotacji na faktyczną liczbę uczniów

2.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Ełku ogółem, w
tym:
1) kwota otrzymanej dotacji na uczniów objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju
2) kwota otrzymanej dotacji na uczniów
niepełnosprawnych
3) kwota otrzymanej dotacji na uczniów-uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych

3.

Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku budżetowym na
zadania określone w art. 35 ustawy ogółem, z tego:
1) kwota dotacji wykorzystanej na wydatki związane z
organizacją kształcenia specjalnego uczniów posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
2) kwota dotacji wykorzystanej na wydatki związane z
kształceniem uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych

4.

5.
6.
7.

Kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku
budżetowego, podlegająca zwrotowi do budżetu Miasta Ełku
Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
podlegająca zwrotowi do budżetu Miasta Ełku
Kwota dotacji pobranej nienależnie, podlegająca zwrotowi do
budżetu Miasta Ełku
Kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
podlegająca zwrotowi do budżetu Miasta Ełku

Poz. 5060

Kwota dotacji
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6. Zestawienie wydatków dotowanego podmiotu oświatowego, sfinansowanych z dotacji w okresie
rozliczeniowym:
Lp.
1.
2.

Rodzaj wydatku
Wynagrodzenia nauczycieli oraz ich liczba
w poszczególnych miesiącach

4.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczoopiekuńczych oraz
obsługi organizacyjno-finansowej
i ich liczba w poszczególnych miesiącach
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany
podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego
- podanie kwot w poszczególnych miesiącach
Pochodne od wynagrodzeń, nieujęte w punktach 1-3

5.

Zakup materiałów i wyposażenia

6.

Opłaty za media

7.

Zakup pomocy dydaktycznych

8.

Zakup usług

9.

Wynajem pomieszczeń

10.

Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:

3.

1Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
1prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o
. finansowaniu zadań oświatowych

RAZEM:
11.

Minimalna kwota obowiązkowych wydatków na kształcenie
specjalne, wyliczona zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych

12.

Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na kształcenie specjalne

Kwota wydatku
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5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji w 20…… r. na uczniów pełnosprawnych:
Lp.

Numer dokumentu
Nr dowodu
Data
np. listy płac, faktury,
Data zapłaty
księgowego
wystawienia
rachunki

Sposób
zapłaty

Całkowita
kwota
wydatku

Kwota
wydatku
opłacona
z dotacji

Tytuł wydatku wynikający
z dokumentu

Rodzaj wydatku*

1.
2.
…
Razem

0,00

0,00

Legenda:
* 1) wynagrodzenia nauczycieli, 2) wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi organizacyjno-finansowej, 3) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej
dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego, 4) pochodne od wynagrodzeń, 5) zakup materiałów i wyposażenia, 6) opłaty za media, 7) zakup pomocy dydaktycznych, 8) zakup
usług,
9) wynajem pomieszczeń, 10) pozostałe wydatki bieżące, 11) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki finansowanych z dotacji w 20……r.
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 na uczniów
oddziałów integracyjnych w szkołach:
Kwota
Numer dokumentu
Całkowita
Nr dowodu
Data
Sposób
wydatku
Tytuł wydatku wynikający
Lp.
np. listy płac, faktury,
Data zapłaty
kwota
Rodzaj wydatku*
księgowego
wystawienia
zapłaty
opłacona
z dokumentu
rachunki
wydatku
z dotacji
1.
2.
…
Razem

0,00

0,00

Legenda:
* 1) wynagrodzenia nauczycieli, 2) wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi organizacyjno-finansowej, 3) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej
dotowany podmiot za pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego, 4) pochodne od wynagrodzeń, 5) zakup materiałów i wyposażenia, 6) opłaty za media, 7) zakup pomocy dydaktycznych, 8) zakup
usług,
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9) wynajem pomieszczeń, 10) pozostałe wydatki bieżące, 11) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych
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……...…………………………………………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub
osoby reprezentującej osobę prawną –organu
prowadzącego)

Telefon:………………………
Faks:………………………….
Adres e-mail:…………………
7. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………….

Ełk, ………………
Miejscowość, data

.......................................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego pracownika organu dotującego

