
UCHWAŁA XII/105/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub 

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania tych dotacji

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515, zm. Dz.U z 2015 poz. 1890) oraz art. 80 ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/83/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 października 2015 roku  w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osobę 
fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych dotacji (Dz. Urzędowy Woj.Opolskiego z 2015 r., poz. 2443, zm. Dz. 
Urzędowy Woj.Opolskiego z 2015 r., poz. 3166) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji 
obejmujące informacje o kwocie wykorzystanej dotacji z wyszczególnieniem kwot na 
poszczególne rodzaje wydatków, wykaz dokumentów na podstawie których rozliczenie zostało 
sporządzone oraz informacje o faktycznej liczbie dzieci/uczniów dotowanej szkoły lub przedszkola 
– na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Uchyla się załącznik nr 4.

§ 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
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/105/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 22 stycznia 2016 r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o aktualnej liczbie uczniów

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Olszanka

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

(nazwa i adres organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub przedszkole )
Szkoła Podstawowa Przedszkolny

Liczba dzieci w 
miesiącu, w którym 

składana jest 
informacja

Liczba dzieci w 
miesiącu 

następującym po 
miesiącu w którym 

składana jest 
informacja

Liczba dzieci w 
miesiącu, w którym 

składana jest 
informacja

Liczba dzieci w 
miesiącu 

następującym po 
miesiącu w którym 

składana jest 
informacja

Miesiąc, rok
Razem dzieci, w tym:
Dzieci z orzeczonym 
stopniem 
niepełnosprawności, w 
tym:
Waga .....................
Waga .....................
Waga .....................
Waga ......................
Waga ......................
Dzieci objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju
Dzieci, które nie są 
mieszkańcami Gminy 
Olszanka (nazwa 
Gminy oraz liczba 
dzieci)

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

.......................................................................................
(pieczęć i podpis organu prowadzącego/dyrektora jednostki)

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/105/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 22 stycznia 2016 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 przedszkola:

1) Pełna nazwa szkoły lub przedszkola : …………………………………………………………………..

2) Adres szkoły lub przedszkola:……………………………………………………...................................

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 przedszkola

- otrzymanej .......................................................zł

- wykorzystanej ..................................................zł

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

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

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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IV. Faktyczna liczba dzieci/uczniów dotowanej szkoły lub przedszkola od początku roku do końca okresu rozliczeniowego.
Szkoła podstawowa Przedszkole

w tym W tymMiesiąc Liczba ogółem
Liczba uczniów 

niepełnosprawnych
Liczba dzieci 

objętych wczesnym 
wspomaganiem

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 z dotacji udzielonej na podstawie 

uchwały Rady Gminy Olszanka nr IX/83/2015 z dnia 29 października 2015r. :Lp. Nazwa wydatku
§ 4 ust. 2 pkt. 1 § 4 ust. 2 pkt. 2 § 5 ust. 2 pkt. 1 § 5ust. 2 pkt. 2

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)
b)
c)
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...)
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.
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.

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)

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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