
UCHWAŁA NR VI/49/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/334/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Grodków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobierania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku 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.

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr VI/49/19 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

…………………………………………… 
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej 

           lub imię i nazwisko osoby fizycznej)   

  

Burmistrz  Grodkowa 

 

Miesięczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Grodków 

Termin składania: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, Biuro Obsługi Klienta 

 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły / przedszkola/ placówki: 

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

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

2. Rozliczenie za miesiąc:  

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

3. Otrzymana dotacja w miesiącu w kwocie:  

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

- w tym kwota dotacji otrzymanej na kształcenie specjalne  

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

4. Zestawienie  wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym (miesiącu): 

Lp. Rodzaj wydatku 

Wysokość poniesionych 

wydatków 

sfinansowanych ze 

środków otrzymanej 

dotacji na uczniów 

pełnosprawnych 

Wysokość poniesionych 

wydatków 

sfinansowanych ze 

środków otrzymanej 

dotacji na uczniów 

niepełnosprawnych 

1 Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi 
  

2 
Wynagrodzenie pozostałych pracowników wraz z 

pochodnymi 

  

3 Opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda) 
  

4 Opłata za ogrzewanie (gaz, olej opałowy, itp.) 
  

5 Zakup materiałów i wyposażenia 
  

6 Zakup pomocy dydaktycznych 
  

7 Remont i bieżące naprawy 
  

8 Zakup środków czystości 
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9 Usługi 
  

10 Inne – określić jakie   

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji 
  

 

5. Dotacja niewykorzystana od początku roku ………………………………………………………………… 

- w tym kwota dotacji niewykorzystanej na kształcenie specjalne: ………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………….……   …................................................................. 
(imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie)       (pieczątka imienna i podpis organu prowadzącego) 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr VI/49/19 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

………………………………………………………. 
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej 

           lub imię i nazwisko osoby fizycznej) 

                                                                                                                                           

 Burmistrz  Grodkowa 

 

 

Rozliczenie dotacji udzielonej na rok budżetowy ………………………. 

 

Termin składania: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym była udzielona 

dotacja. 

Miejsce składania : Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, Biuro Obsługi Klienta 

 

Część A - Dane o organie prowadzącym 

 

I. Wnioskodawca: 

 

 Osoba prawna                                           osoba fizyczna 

1. Nazwa osoby prawnej / nazwisko i imiona osoby fizycznej: 

......................................................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko osoby/osób prawnych  reprezentującej (-ych) organ prowadzący: 

......................................................................................................................................... 

3. Siedziba osoby prawnej/ adres osoby fizycznej: 

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

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

 

II. Dane jednostki oświatowej 

 

1. Data i nr zaświadczenia o wpisie  do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza: 

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

2. Data i numer decyzji  nadającej uprawnienia szkoły publicznej: 

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

3. Nazwa (zgodnie z wpisem do ewidencji) 

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

4. Adres: 

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

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
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5. Typ / rodzaj/ forma: 

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

6. Nazwa banku prowadzącego rachunek: 

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

7. Numer rachunku bankowego, z którego poniesiono wydatki: 

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

Część B – Rozliczenie dotacji za rok ………………………………..: 

1. Kwota dotacji otrzymana w danym roku : ……………………………………..……………… 

- w tym kwota dotacji otrzymanej na kształcenie specjalne …………………………………….. 

2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym roku: ……………………………….…………………. 

- w tym kwota dotacji wykorzystanej na kształcenie specjalne …………………………..…….. 

3. Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym (roku ……..……..…): 

Lp. Rodzaj wydatku 

Wysokość poniesionych 

wydatków 

sfinansowanych ze 

środków otrzymanej 

dotacji na uczniów 

pełnosprawnych 

Wysokość poniesionych 

wydatków 

sfinansowanych ze 

środków otrzymanej 

dotacji na uczniów 

niepełnosprawnych 

1 Wynagrodzenie nauczycieli wraz z 

pochodnymi 

  

2 Wynagrodzenie pozostałych pracowników 

wraz z pochodnymi 

  

3 Opłaty za media (energia elektryczna, gaz, 

woda) 

  

4 Opłata za ogrzewanie (gaz, olej opałowy, 

itp.) 

  

5 Zakup materiałów i wyposażenia 
  

6 Zakup pomocy dydaktycznych 
  

7 Remont i bieżące naprawy 
  

8 Zakup środków czystości 
  

9 Usługi 
  

10 Inne – określić jakie 
  

 

4. Dotacja niewykorzystana od początku roku …………………………………………………..…………….. 

- w tym kwota dotacji niewykorzystanej na kształcenie specjalne ……………………….…………………. 

 

………………………………………………    …............................................................... 
(imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie)     (pieczątka imienna i podpis organu prowadzącego) 
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