
UCHWAŁA NR XXX/258/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 
Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/457/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, która nie spełnia warunku wymienionego w pkt 2, 
uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 
50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,”;

2) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski
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ROZLICZENIE 
osobowe i finansowe dotacji z budżetu gminy Grodków 

za okres od ………………..do ……………………… 

1. Nazwa placówki 

………………………………………………………………………………………………………………

2. Liczba uczniów/ wychowanków w miesiącu sprawozdawczym (w przypadku szkół dla dorosłych liczba 
uczniów spełniających warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w szkołach dla dorosłych) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

W tym liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych …………………………………………….

3. Dane finansowe* 

m-c ………………… narastająco 

a) Kwota dotacji otrzymanej .....…………….......... ............................. 

b) Wydatki ogółem ……………………... ............................. 

w tym: 

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 

od wynagrodzeń ...…………….......... .............................

- wydatki na utrzymanie bazy lokalowej: 

media, czynsz ....…………….......... .............................

- zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego ....……… .……………….. 

- inne (wymienić jakie) ....…………….......... .............................

........................ ....…………….......... ............................. 

*dane finansowe zgodne ze stanem księgowym 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej art 233 Kodeksu Karnego za podanie 
nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe. 

Data …………………………………… 

………………………….......…………                           ………………………………………………… 

(podpis i pieczątka imienna gł. księgowego)                           (podpis i pieczątka organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/258/13 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 29 maja 2013 r. 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów / wychowanków 

1. Informacja za miesiąc ………………………………………………… 

2. Nazwa organu prowadzącego (siedziba, adres)

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa szkoły/placówki oświatowej 

……………………………………………………………………………………………………………............

4. Liczba uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca …………………(w przypadku szkół 
dla dorosłych liczba uczniów spełniających warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w szkołach dla dorosłych) w tym niepełnosprawni (wraz z wykazaniem rodzajów 
niepełnosprawności)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………................

5. Nazwa banku i rachunku bankowego oraz numer rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych 
danych oświadczam, że podane wyżej informacje są prawdziwe. 

……………………………             ........…….………………………………….................................. 

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka organu prowadzącego lub osoby  upoważnionej)
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