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Poz. 2931
UCHWAŁA NR 46/VII/2019
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku 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 Łącko, trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich
wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 4 i 5 oraz art. 38. Ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Rada Gminy Łącko uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 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 Łącko, trybu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania dokonuje się następujących
zmian:
- Wzór rozliczenia dotacji stanowiący załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 46/VII/2019
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 26 marca 2019 r.

ROZLICZENIE
wykorzystania dotacji w roku …………………….

Część A:
Dane o organie prowadzącym
Nazwa …………………………………………………………………………………………..………..
Adres …………………………………...………………………………………………………..……….
Dane o szkole/przedszkolu/innej formy wychowania przedszkolnego *
Nazwa ……………………………………………………………………………………….…………...
Adres ………………………………………………………………………………………….………….

Część B:
ZESTAWIENIE
Wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły/przedszkola/innej formy wychowania
przedszkolnego*, finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem

L.p.

Rodzaje wydatków

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy )
Opłaty za media
Zakup materiałów, wyposażenia,
książek i pomocy dydaktycznych
Bieżące naprawy
Wydatki dotyczące wynajmu
pomieszczeń

3.
4.
5.
6.

Wysokość poniesionych
wydatków finansowych
w ramach otrzymanej
dotacji na uczniów
pełnosprawnych

Wysokość poniesionych
wydatków finansowych
w ramach otrzymanej
dotacji na uczniów
niepełnosprawnych
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Pozostałe wydatki nie stanowiące
wydatków inwestycyjnych,
przeznaczone na realizację zadań z
zakresu kształcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki społecznej
(wymienić w kolejnych pozycjach jakie)

Ogółem kwota wykorzystanej dotacji

Część C:

1. Kwota otrzymanej dotacji w roku …………………..
- w tym kwota dotacji otrzymanej na kształcenie specjalne**………………….
2. Kwota wykorzystanej dotacji ……………….
- w tym kwota dotacji wykorzystanej na uczniów lub wychowanków objętych kształceniem
specjalnym**:
a) wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie
kształcenia

specjalnego,

orzeczeniach

o

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych,

indywidualnych programach zajęć oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (art.
35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) ………………………….
b) wydatki na realizację zadań innych niż wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie
kształcenia

specjalnego,

orzeczeniach

o

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych,

indywidualnych programach zajęć oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych:
- o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – w przypadku
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego ……………………………….……………
- o których mowa w art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- w przypadku szkół
…………………………………………..
3. Kwota dotacji niewykorzystanej …………………………
- w tym kwota dotacji niewykorzystanej na kształcenie specjalne ** ………………………….
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Część D:
Wypełnia organ dotujący:
Dokonano sprawdzenia pod względem merytorycznym:

………………………………………….

……………………………………………
(podpis osoby upo ważnionej)

(data)

Dokonano sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym:

………………………………………….
(data)

……………………………………………
(podpis osoby upo ważnionej)

.........................................................................
Podpis osoby reprezentującej organ prowadzący

Miejscowość, data ………………………

