DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 15 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2018-03-15 15:02:14

Poz. 1987
UCHWAŁA NR XLII/398/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania
przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (
t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm. ) w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu
zadań
oświatowych
(
Dz. U.
z 2017 r.
poz.2203)
Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/380/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie
Gminy Miasta Bochnia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( Dz.
Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 330 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 skreśla się ust 5;
2) skreśla się § 9;
3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/398/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 22 lutego 2018 r.
(dane osoby prowadzącej placówkę - Wnioskodawcy)
Burmistrz Miasta Bochnia
ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W ROKU ……
1. Nazwa/firma osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej – organu prowadzącego jednostkę
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
3. Forma jednostki:

publiczna

niepubliczna

4. Nazwa jednostki .......................................................................................................................
5. Adres jednostki.........................................................................................................................
6. Typ jednostki............................................................................................................................
Faktyczna liczba uczniów/ dzieci w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach
W tym
miesiąc
ogółem
niepełnosprawnych
objętych
uczestników
wczesnym
zajęć
wspomaganie rewalidacyjno
m rozwoju
wychowawcz
ych
liczba
waga
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Rozliczenie kwoty dotacji otrzymanej z gminy Miasta Bochnia
Lp.

Przedmiot dokonanego
zakupu lub płatności
Wydatki dopuszczone do
ich sfinansowania
z dotacji określa
art. 35 ustawy
o finansowaniu zadań
oświatowych

Numer
rachunku,
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązani
a

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Data dokonanej
płatności

Kwota,
w jakiej
płatność
sfinansowano
środkami
z dotacji
podmiotowej
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Razem ze środków dotacji
Kwota otrzymanej dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji
Kwota zwróconej dotacji

......................................................................................
Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację, nr telefonu
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………..............................................
Miejscowość, data
reprezentującej/ych osobę prowadzącą)

(czytelny

podpis

osoby/osób

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji ( wypełnia organ dotujący)
Weryfikacja wydatków pod względem merytorycznym

Weryfikacja wydatków pod względem finansowym

................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji

................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji

Zatwierdzam rozliczenie
……………………………………..............................................
Miejscowość, data

podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Jan Balicki

