
UCHWAŁA III/42/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 
2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz 

publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych 
przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na 
terenie Gminy Olszanka, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

tych dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 

z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 38 ust 1  ustawy z dnia 
27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203, Dz.U. z 2018 
poz. 2245), Rada Gminy Olszanka, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół 
podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka, oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji, załącznik numer 
3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały i dotyczy rozliczenia wykorzystania 
dotacji począwszy od 2019 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Id: 82598482-6657-4F45-B77E-2927E00D129F. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr III/42/2019

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 stycznia 2019 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
z budżetu Gminy Olszanka

Otrzymanej w okresie od ……………………….. do ………………………………………….
Termin składania rozliczenia :

- do 20 lipca – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
- do 20 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

I.  .  Dane szkoły lub szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny: 
1) Pełna nazwa szkoły lub szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny: 

…………………………………………………………………..
2) Adres szkoły lub szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny:                     

......................................................................................……........
II.  Dane organu prowadzącego : 
1) Nazwa organu prowadzącego : ……………………………………………….........................................
2) Adres organu prowadzącego : ………………………………………………….......................................

III.  Kwota dotacji otrzymanych łącznie...........................zł, w okresie od ……………. do 
…………………. w tym:

1) na prowadzenie szkoły podstawowej
- otrzymanej .......................................................zł
- wykorzystanej ..................................................zł

2) na prowadzenie oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej:
- otrzymanej .......................................................zł
- wykorzystanej ..................................................zł

................................................................................
(miejscowość data)

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

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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IV. Faktyczna liczba dzieci/uczniów dotowanej szkoły lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej od początku roku do końca 
okresu rozliczeniowego.

Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa w której zorganizowano oddział 
przedszkolny

w tym W tymMiesiąc Liczba 
ogółem Liczba uczniów 

niepełnosprawnych
Liczba dzieci 

objętych 
wczesnym 

wspomaganiem

liczba uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych

Liczba
ogółem Liczba uczniów 

niepełnosprawnych
Liczba dzieci 

objętych 
wczesnym 

wspomaganiem

Liczba dzieci 
i nazwa gminy, 
z terenu której 

pochodzą dzieci
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

V. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego)
Kwota wydatku sfinansowana środkami dotacji udzielonej z budżetu Gminy Olszanka 

w roku ...... w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej
Lp. Nazwa wydatku

80101 80103 80149 80150
1. Wynagrodzenia nauczycieli
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników
3. Pochodne od wynagrodzeń/składki na ubezpieczenia społeczne 

i Fundusz Pracy
4 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii
5. Opłaty za media
6. Zakupy, wyposażenia, książki, pomoce dydaktyczne
7. Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, 

przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania 
i opieki, w tym profilaktyki społecznej
a)
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b)
c)
...)

8. Wydatki ogółem (suma od pkt 1 do pkt 7)
9. Kwota dotacji otrzymana w okresie rozliczeniowym
10. Kwota niewykorzystanej dotacji ogółem

VI. Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie dotacji szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego 
(rozdział 80101, 80103)

LP Rodzaj dokumentu (np. 
faktura/rachunek/lista płac/umowa)

Dokument z dnia Nr dokumentu Poz. z tabeli rodzaj 
wydatku

Wartość z dokumentu 
brutto

Kwota rozliczona 
z dotacji dla danej 
placówki.

1
2
3
4
5
...)

SUMA

VII. 
Szczegółowe zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego (rozdział 80149, 801050)
LP Rodzaj dokumentu (np. 

faktura/rachunek/lista płac/umowa)
Dokument z dnia Nr dokumentu Poz. z tabeli rodzaj 

wydatku
Wartość z dokumentu 
brutto

Kwota rozliczona 
z dotacji dla danej 
placówki.

1
2
3
4
5
...)

SUMA

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
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Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz art. 82 ustawy – kodeks karny skarbowy.

................................................................................
(miejscowość data)

.......................................................................................
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem zmian przepisów prawa wprowadzonych w

ustawie z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych. Zmieniony art 35 ust. 4

w/w ustawy nakłada obowiązek wykorzystania przekazanej dotacji wyłącznie dla uczniów i

wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach.

W związku z powyższym konieczna stała się zmiana załącznika do uchwały numer

XXXVI/251/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 stycznia 2018r.

Id: 82598482-6657-4F45-B77E-2927E00D129F. Podpisany Strona 1




