
UCHWAŁA NR XXXV/315/18
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 

formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203.) Rada Gminy Gnojnik  uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom 
wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania, załącznik nr 3 otrzymuje 
brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik .

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/315/18

Rady Gminy Gnojnik

z dnia 20 marca 2018 r.

Załącznik nr 3 

......................................................             ..............................., dnia ............. r.

(pieczęć organu prowadzącego) 

Informacja o wydatkach
poniesionych  z dotacji z budżetu Gminy Gnoijnik otrzymanej za rok .........* 

w kwicie ............... zł
(W przypadku szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny formularz należy wypełnić oddzielnie dla 

uczniów szkoły podstawowej i oddzielnie dla uczniów oddziału przedszkolnego)

Nazwa jednostki: ..........................................................................................................................

Adres jednostki: ...........................................................................................................................

I. Informacja o należnej dotacji (dotyczy tylko szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 
nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki)

1. Kwota otrzymanej dotacji .................................

2. Kwota należnej dotacji na uczniów, którzy uczestniczyli w okresie styczeń-grudzień w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych miesiącach .....................................

3. Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, w kwotą należnej dotacji ..............

II. Informacja o wykorzystaniu dotacji

1. Kwota otrzymanej dotacji, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniu szkół publicznych, w których 
nie jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki kwota należnej dotacji wykazana w części I pkt. 2. 
..................

2. Kwota wykorzystanej dotacji ................................................

3. Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, w kwotą należnej dotacji ..............

III. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania dotacji

Lp. Numer rachunku, 
faktury lub 
innego dowodu 
księgowego

Pełna 
kwota zobo-
wiązania 

Data 
wystawienia 
rachunku, 
faktury lub 
innego dowodu 
księgowego 
(dzień, miesiąc, 
rok)

Przedmiot 
dokonanego 
zakupu lub 
płatności 
(przeznacze-nie 
wydatku)

Data doko-nanej 
płatności

Kwota wydatku 
sfina-nsowania 
z dotacji

1.

2.

...

Razem ze środków dotacji : 

Uwagi ...........................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ....................................................................

Numer telefonu kontaktowego: ...........................................

Imię i nazwisko osoby prowadzącej jednostkę: ...........................................................................

Numer telefonu: ...........................................
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.....................................................

(pieczątka i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący) 

Weryfikacja wydatków pod względem 
merytorycznym

(wypełnia właściwy wydział Urzędu Gminy 
w Gnojniku)

Weryfikacja rozliczenia pod względem finansowym 
(wypełnia właściwy wydział Urzędu 

Gminy w Gnojniku)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 
weryfikacji)

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

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji)

Data:
..............................................................
.............

Data:
....................................................................
...................

Zatwierdzam rozliczenie:

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

(data i podpis Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu  Gminy ) 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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