
UCHWAŁA NR V/17/18
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół i innych  form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na 
terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku 
o udzielenie dotacji  i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 27 października 
2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2203) Rada Miejska 
w Byczynie uchwala, co  następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i innych  form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na 
terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku 
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji, 
wprowadza się następujące  zmiany:

1) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,, Sposób rozliczenia wykorzystanej dotacji za dany rok oraz zakres danych, które 
powinny być zawarte w rozliczeniu jej wykorzystania określa wzór rozliczenia dotacji 
stanowiący Załącznik nr 3 i  4 do niniejszej uchwały.

2) załącznik do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/358/18 Rady 
Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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…………………………. 
(miejscowość, dnia) 

…………………………………. 
(Pieczęć organu prowadzącego) 
                                     Burmistrz Byczyny 
 
Rozliczenie szczegółowe wydatków sfinansowanych z dotacji pobranej na uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego w roku ………….. 
 

1. Pełna nazwa i adres dotowanej placówki 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Kwota przekazanej dotacji przez gminę na rachunek bankowy placówki …………………………... 
4. Kwota wykorzystanej dotacji ………………….. (słownie: …………………………………………) 

 
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: 
 

5. Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym………………… (słownie: 
……………………………………………………………………………) 

6. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, 
 
Uwagi: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ……………………………………………………. 
Imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę: ………………………………………………………… 
 
 
                                                                                             ……………………………………. 
                                                                                                                                                                         (pieczątka i podpis) 

Adnotacje urzędowe:  
Zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania: 
 
 
………………………………                                             …………………………………….. 
 ( data i podpis Głównego Księgowego)                                                                                       (data i podpis Burmistrza lub upoważnionego                                                                                                                                          

pracownika Urzędu Miejskiego w Byczynie) 

Załącznik do uchwały Nr V/17/18

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 grudnia 2018 r.
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