
UCHWALA Nr 45Nł/2019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli
prawidlowości ich pobrania i wykorzystania

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

§ 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 425/XL!2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock
na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr 45NI!20 19
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lutego 2019 r.

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu
kontroli prawidlowości ich pobrania iwykorzystania

Proponowany projekt uchwały zmieniającej dostosowuje jej zapisy do wymogów zawartych w
ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Oz.U. z 2017 r. poz.2203
ze zm.) w zakresie rozliczenia wykorzystania dotacji przekazanej na uczniów iwychowanków
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, które wchodzą w życie od dnia I stycznia 2019 r.
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Załaczn ik nr 3
do Uchwały r45/VV2019
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r.

(nazwa i adres nicpublicznego przedszkola)

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock

Rozliczenie wykorzystania dotacji za rok .

Liczba uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w niepublicznym
przedszkolu, na których była udzielona dotacja, w okresie Kwota dotacji otrzymanej

sprawozdawczym
Miesiąc Ogółem w tym uczniów niepelnosprawnych, o których mowa wart. liczba dzieci podstawowa na uczniów na uczestników zajęć

127 LISt. I ustawy Prawo oświatowe" posiadających objętych wczesnym
kwota dotacj i niepełnospruwnych rew al idacyjno-

wspomagań icm
orzeczen ie o potrzebie ksztalcen ia specjalnego rozwoju wychowawczych

li~/bil 1IC1l1ió\\' rodzaj nicpclnospr a« ności liczba uczestników prowadzonym nu
nicpclnospruwny ch zgodnie z orzeczeniem zajęć rewalidacyjno- podstawie ano 127

wychowawczych uSL5 ustawy Prawo
oświatowe'

Styczeń

Luty
Marzec

Kwiecień
Maj

Czerwiec

Lipi c

Sierpień
Wrzesień

Październik
Listopad
Grudzień
Razem ----------



l. umer rachunku bankowego przedszkola niepublicznego otrzymującego i rozliczającego dotację, z którego poniesiono wydatki:

2. Kwota dotacji otrzymanej \V okresie sprawozdawczym:

ogółem łownie: .

w tym:
a) podstawowa kwota dotacji slownie: .

b) na uczn iów niepelnosprawnych słowu ie: .

c) na ucze tników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych słownie:

3. Wydatki zrealizowane z clotacj i:

ogółem (słownie: .

w tym wydatki sfinansowane z:

a) podstawowej kwoty dotacji słownie: .

b) dotacji na uczniów niepełno prawnych słownie: .

c) dotacji na uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych słownie: .

w tym (należy rozpisać wydatki z pozycji 3)**
z uwagi na obszerność tabeli dopuszcza się przekazanie jej odrębnie, jako załącznika do rozliczenia



Dowód księgowy stanowiący podstawę Wydatek
realizacji wydatku i rozliczenia dotacji

sfinansowany z dotacji

Data wydatku przeznaczenie wydatku (cele określone w ano
(data znplary. 35 ust. l do ust, J ustawy o fi nansowan iu zadań przeznaczenie wydatku (cele określone w art. 3S ust. 4 i ust, 5 ustawy o finansowaniu zadań

Data dzień - oświatowych - -- oświatowychv+"

Nazwa Rodzaj i wystawienia miesiąc-rok)

Lp. kontrahenta numer (dzień - uczniowie niepelnosprawni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-
dowodu mli!Sląc - kwota przeznaczenie wydatku wychowawczych

rok) wydatku kwota przeznaczenie wydatku kwota przeznaczenie wydatku
wydatku wydatku

l

2
...,
.)

4

5

6

Ogólem (równe kwocie z pozycji 3.)** 0,00 zl ----- 0,00 zl ----- 0,00 zl -----
-L Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym

Ogółem ............................. słownie .................................................................................................................................
w tym

a) podstawowa kwota dotacji.. ........ , ............... słownie: .....................................................................................................
b) na uczniów n iepclnosprawnych .......................... słownie: ........................... ,., ............................................................
c) na uczcxtui 'Ów zajęć rewa Iida cyj no-wych owa wczvch .................. xlownic: ... , .......................... , .... , .. , ....................... ,., ......

• lISIalI a l dnia 1·1gllldlll<1 2016 r. Praw o ośwratow l: (DL U Z 2018 r. poz. 996 ze zm )
••• USW\\'3 z dnia 27 października 2017 r o fin<ln;OII aniu zadań oświatowycl; (D7 U z 2017 r .. poz. 2203 ze 7.111.)

Oświadczam. że:
a) pl)\\,~ 7:;l.<:: dane są zgodne ze stanem faktycznym.
b) dnw(j" \\ \ ~llr/),lana zosta!a zgodni' I. pr lun <ICI " III':111określonym \\ <III .15 USWII) L dnra 27 paździct urka 2017 r o finansowaniu zadali oświatowych (Dz. U 72017 r., poz. 2203 ze ZI11.. )
ej 1.11:111<:1111><1pr/c:plSy o odpo« icdzialuości l:' naruszenie dysc~'Plin) tin<ll1,ól\ puhlicvuych. O których 1110ll'a II ustawic z dnia 17 grudnia 2004 r t) odpowicdzralności /n nuruszcnie dyscypliny linHI1S\)\\

publicznych (\Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zrn.)

(miejscowość. dala) (podpis i pieczęć osoby prowadzącej I reprezentującej przedszkole)



Załącznik do rozliczenia wykorzystania dotacji
za rok .

(nazwa i adres niepublicznego przedszkola)

Dowód księgowy stanowiący podstawę realizacji
wydatku i rozliczenia dotacji Wydatek sfinansowany z dotacji

przeznaczenie wydatku (cele określone
przeznaczenie wydatku (cele określone wart. 35 ust. 4 i ust. 5 lIstawy·"')

Lp. Data wart. 35 ust. I do ust, 3 ustawy"?")

Nazwa Rodzaj i numer wystawienia Data wydatku/data
kontrahenta dokumentu (dzień-miesiąc- zapłaty (dzień- uczniowie niepełnosprawni uczestnicy zajęć rewalidacyjo- wychowawczych

rok) miesiąc-rok)
kwota wydatku przeznaczenie wydatku

kwota wydatku przeznaczenie wydatku kwota wydatku przeznaczenie wydatku

I
.

2
3
4
5 I

6 I

7
8
9
10
II

,
12
13

Ogółem (kwota wydatków zrealizowanvch z dotacji) o.on zl -------- 0.00 zl ------ 0.00 zl ------
"ustawa l dnia l ~ grudnia 2016 r. Prawo oswratowe (Dz. IJ I. 2018 f. poz. 996 ze zrn.)
***usta\\a L dnia 27 października 2017 r. l) (inusowauiu zadań OS\\'iaIO\\)'('h (Dz. li z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)

OŚWiadczam, ze,

a) powyższe dane sq zgodne ze stanem faktycznym,
b) dotacja II' km I"Lan;1 zostala zgodnie 7 przcznaczcrucm określoonym IVan 35 lIsta\\~ 1 drua ~7 pa7d~i~"l1k<1 2017 r o finansowaruu zadali ośwratowych (Oz. U z 2071 r , poz ~203 Z~ zi» I
e) znane 1111S,! przepisy o OdPl'WI<,dzl3lnOSCI IA~ naruszeruc dyscyplin; finansów pubhczn; ch, <1 których mowa II' ustawie z dnia 17 grudnia 2011~ r o odpowtcdzralno CI za naruszenie dyscypliny finansów pubhcznych (Dz U L 2018 r
poz. 1458 7~ ZI11.)

(mICJScoWOSĆ,data) (podps i pieczęć osoby prowadzącej !reprezentującej przedszkole)
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