
UCHWAŁA NR XXXIX/290/2018
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, oddziałom 
przedszkolnym zorganizowanych w publicznych szkołach, trybu przeprowadzania kontroli 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 38 ust. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.  2203) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, zakres danych  jakie mają być zawarte we wniosku o 
udzielenie dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielonej z budżety Gminy Lubsza  dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż  jednostka samorządu 
terytorialnego.

2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych;

2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 
2017 r., poz. 2077);

3) placówce - należy prze to rozumieć jednostkę organizacyjną  wymienioną w § 1 ust. 1;

4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lubsza;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć  Wójta Gminy Lubsza;

6) uczniu – należy  przez to rozumieć także  wychowanka przedszkolnego;

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć  osobę prawną  niebędącą jednostką samorządu 
terytorialnego prowadzącą  szkołę, oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

Rozdział 2.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 2. 1. Organ prowadzący placówkę, zarejestrowaną  na terenie Gminy, składa corocznie wniosek o 
udzielenie dotacji rocznej do Wójta, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenie 
dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy placówek przez ten sam organ 
prowadzący, wniosek o którym mowa w ust. 1, należy złożyć osobno dla  każdej placówki.

3. Wzór wniosku o którym mowa  w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wniosek o którym mowa w ust.1, powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania 
organu prowadzącego.

5. Organ prowadzący dotowaną placówkę składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, a w miesiącu 
grudniu do 5 dnia miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów, ustaloną na podstawie przebiegu nauczania, 
według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Wzór  informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.
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6. Organ prowadzący placówkę uprawnioną do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty  informacji, o 
której mowa w ust. 5, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu 
błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji wg  wzoru stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały.

7. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi:

1) w szkołach - stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, za wyjątkiem 
uczniów skreślonych z listy uczniów;

2) w oddziałach  przedszkolach szkoły podstawowej - stan  wykazany  w informacji miesięcznej  w czerwcu.

8. W przypadku, gdy do oddziału przedszkolnego szkoły  podstawowej, uczęszcza uczeń niebędący 
mieszkańcem Gminy, który nie jest  uczniem niepełnosprawnym, organ prowadzący placówkę dołącza do 
informacji  miesięcznej, o której mowa w  ust. 5, informację z danymi ucznia  spoza  Gminy. Wzór informacji 
określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dotacja przekazywana jest w 12  transzach miesięcznych na rachunek bankowy placówki o której mowa 
w § 1 w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i za grudzień odpowiednio do 
dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

10. Organ prowadzący placówkę dotowaną przekazuje do Urzędu Gminy w Lubszy roczne sprawozdanie  z 
wykorzystania  dotacji otrzymanej  z Gminy  w terminie do 15 stycznia roku następnego  po roku,  w którym  
dotacja została przekazana.

11. W przypadku wykorzystania  dotacji, o której mowa w pkt 10, organ prowadzący placówkę dotowaną 
wykazuje wydatki finansowe ze środków z dotacji, zgodnie z przeznaczeniem tych środków na wydatki o 
których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oddzielnie z wykorzystania dotacji 
dla szkoły podstawowej oraz dla uczniów oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. 
Wzór sprawozdania rocznego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

12. W przypadku wykorzystania  dotacji, o której mowa w pkt 10, na  uczniów  posiadających orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego, dotacja ta może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków 
związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.  127 
ust. 1 ustawy – Prawo Oświatowe.

13. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie  
z przepisami ustawy o finansach publicznych.

14. W celu rozliczenia  dotacji Gmina  ma prawo żądać przedłożenia oryginałów: rachunków, faktur lub 
innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

15. Gmina ma prawo żądać  wyjaśnień w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

16. Organ prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej w sposób  umożliwiający jednoznaczne określenie 
sposobu wykorzystania przez placówkę dotacji  otrzymanej z  budżetu Gminy;

2) zamieszczania na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane z środków 
dotacji z budżetu Gminy adnotacji: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu 
Gminy Lubsza w kwocie ………….. zł dotyczący ……….(nazwa dotowanej placówki)…” oraz pieczęć i 
podpis organu prowadzącego  lub osoby przez    niego upoważnionej.

17. Dotowana placówka zobowiązana  jest  do przechowywania dokumentów finansowo- merytorycznych 
podlegających  kontroli zgodnie § 3 przez okres minimum 5 lat od końca roku, w którym była udzielana 
dotacja.

Rozdział 3.
Tryb i zakres  kontroli

§ 3. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanym 
placówkom, o których  mowa w § 1 ust. 1 uchwały. Kontrola, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje w 
szczególności:
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1) weryfikację  z dokumentami przebiegu  nauczania  zgodności danych  o liczbie uczniów  wykazanych w 
informacji miesięcznej o liczbie  uczniów;

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 35 
ustawy;

3) zgodność złożonego rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji, o którym mowa w §2 ust. 10 
uchwały, z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Lubszy, upoważnieni 
przez Wójta, zwani dalej kontrolującymi, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta.

3. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce  wystawienia;

2) podstawę prawną;

3) imię i nazwisko  kontrolującego;

4) określenie nazwy  kontrolowanej placówki oświatowe i organu prowadzącego;

5) określenie  zakres  kontroli;

7) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

4. Wójt jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ prowadzący placówkę kontrolowaną  o terminie, 
miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie placówki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy 
obowiązujących w kontrolowanej placówce oraz w obecności pracowników tej placówki, a w uzasadnionych 
przypadkach w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującym a dyrektorem placówki  kontrolowanej.

6. Kontrolowana placówka  jest zobowiązana do zapewnienia kontrolującemu  warunków niezbędnych do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych 
dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień, oraz, w miarę możliwości do udostępniania 
oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

7. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie placówki kontrolowanej, organ 
prowadzący placówkę zobowiązany  jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w miejscu o 
którym mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania pisemnego wezwania do  okazania dokumentów podlegających kontroli.

8. Kontrolujący ma prawo żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia kopii dokumentów, odpisów, 
wyciągów, zestawień lub wydruków dotyczących zakresu kontroli.

9. Pracownicy kontrolowanej placówki są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i 
potwierdzać kopie, odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 8.

10. Kontrolujący może żądać od organu prowadzącego kontrolowanej placówki przedłożenia do siedziby 
kontrolującego dokumentów stanowiących  podstawę pobrania i wykorzystania  dotacji ujętych do rozliczenia 
otrzymanych dotacji.

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisuje kontrolujący i osoba reprezentująca organ prowadzący kontrolowanej placówki 
oraz dyrektor kontrolowanej placówki w terminie 14 dni od dnia otrzymania lub niezwłocznie po zmianie 
protokołu, o którym mowa w ust. 4, lub otrzymaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 5.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanej placówki w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie organu prowadzącego i osób reprezentujący organ prowadzący;

3) imiona, nazwiska osób przeprowadzających  kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
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6) imię i nazwisko dyrektora  kontrolowanej  placówki i osoby pełniącej funkcję  głównego księgowego;

7) opis dokonanych  ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych  nieprawidłowości  z uwzględnieniem  ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji dotyczącej  przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach  stanowiących dowody w stosunku  do  ustaleń protokołu 
kontroli;

11) informację o powiadomieniu dyrektora  kontrolowanej placówki i organu prowadzącego o 
przysługującym  im prawie odmowy podpisania  protokołu i złożenia  pisemnych wyjaśnień, co do 
przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu  jednego egzemplarza organowi 
prowadzącemu kontrolowanej placówki;

13) podpisy osób kontrolujących  oraz osoby reprezentującej organ prowadzący i dyrektora kontrolowanej 
placówki.

3. Organowi prowadzącemu kontrolowanej  placówki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem  
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do  ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania protokołu.

4. W przypadku zgłoszeń zastrzeżeń, o których  mowa w ust. 3, kontrolujący dokonuje ich analizy, w razie 
potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zmienia 
protokół kontroli.

5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący przekazuje na piśmie 
swoje stanowisko organowi prowadzącemu placówkę.

6. Organ prowadzący placówkę może odmówić podpisania protokołu, w terminie właściwym  do jego 
podpisania i wówczas zobowiązany jest do złożenia  wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zadań 
pokontrolnych, o których mowa w ust. 8.

8. Po zakończeniu kontroli Wójt przekazuje organowi prowadzącemu placówkę wystąpienie pokontrolne; 
w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości 
zalecenia pokontrolne.

9. Organ prowadzący placówkę, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, 
w terminie  określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Wójta o sposobie realizacji zaleceń 
pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia  stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Lubsza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznymi niepublicznych przedszkolom i innym 
formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza 
oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą  od 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem zapisów § 2 ust. 12, który obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Lubsza

Jan Minosora
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/290/2018 

       Rady Gminy Lubsza z dnia  25 stycznia 2018 r. 

 

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

( pieczęć organu prowadzącego)  

            

                                                                                              ....................., data .................... 

 

 

Wójt Gminy 

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok …………. 

 

 

 

Statut placówki *: 

(zaznaczyć właściwe) 

  

    Publiczna                                          

 

Wnioskodawca *: 

(zaznaczyć właściwe) 

 

   Osoba prawna                                    

 

1. Dane placówki uprawnionej  do otrzymania dotacji * 

 

  Nazwa placówki *:  

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

Adres placówki *: 

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

Nr rachunku bankowego/nazwa i adres banku placówki  właściwy, na który ma być 

przekazana  należna dotacja: 

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

REGON: 

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

Numer  i data zezwolenia  wydanego przez Wójta Gminy na założenie placówki publicznej: 

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

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę  …………………………………………  

 

2. Dane osoby / organu prowadzącego reprezentujących  wnioskodawcę  *: 

Organ prowadzący: ………………………………………………………….. 

Adres: ........................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: ………………..  

Pełniona  funkcja: ......................................................................................... 

Osoba do kontaktu: .................................................................................. 

Nr telefonu/adres e-mail: .......................................................................... 

 
3. Planowana miesięczna liczba uczniów  

    w  roku szkolnym  …………….:  

Styczeń - sierpień Wrzesień - grudzień 

a)  w szkole podstawowej:   

 - w tym planowana  liczba uczniów  objętych 

wczesnym  wspomaganiem rozwoju ** 

 

 

 

 

 - w tym planowana liczba uczniów 

posiadających orzeczenia  o potrzebie kształcenia  

specjalnego *** 
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b) w  oddziału  przedszkolnego w szkole 

podstawowej: 

  

 - ogólna liczba dzieci objętych wczesnym  

wspomaganiem rozwoju ** 

  

 - w tym planowana liczba uczniów 

posiadających orzeczenia  o potrzebie kształcenia  

specjalnego *** 

  

 - w tym uczniowie spoza Gminy    

 

4. Liczba uczniów  w podziale na poszczególne  niepełnosprawności ***: 

 
 

 

Rodzaj placówki  
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Dotyczy uczniów  placówek  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.) 

 Kształcenie specjalne ucznia  ze 

względu na (wymienić 

niepełnosprawność  ucznia z 

orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia specjalnego) ***: 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

 

 

5. Osoba prawna prowadząca  placówkę  zobowiązuje  się do comiesięcznego składania informacji o 

aktualnej liczbie uczniów oraz  przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków  określonych w art. 35 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych. 

 

 

 

 

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

czytelny podpis i pieczątka  organu prowadzącego 

 

 

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania 

dotacji. 

 

*    zgodnie z ostatnim wpisem do ewidencji  lub  udzieleniu zezwolenia  na założenie publicznej placówki. 

 

**   dotyczy dzieci posiadających  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju   dziecka wydane 

przez  publiczne  poradnie  psychologiczno- pedagogiczne, o których mowa w art. 127 ust.10 ustawy z 

dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 

***  dotyczy uczniów  placówki  posiadających  orzeczenie  publicznej placówki psychologiczno - 

pedagogicznej  o potrzebie kształcenia   specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/290/2018 

       Rady Gminy Lubsza z dnia  25 stycznia 2018 r. 

 

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

( pieczęć  organu prowadzącego)                                                      ....................., data .................... 

 

 

 

INFORMACJA  MIESIĘCZNA  

o aktualnej liczbie uczniów 

 według  stanu na pierwszy dzień roboczy  miesiąca ……………….. 20……….. roku 

 

1. Pełna nazwa placówki uprawnionej do otrzymania dotacji:  

 

 

 

 

2. Numer rachunku bankowe placówki właściwy do przekazania należnej dotacji:  

 

 

 
3. Liczba uczniów w:  

 

ogółem w tym: uczniowie 

niepełnosprawni * 

a)   szkole podstawowej:   

 - w tym ogólna liczba uczniów  objętych 

wczesnym  wspomaganiem rozwoju ** 

  

 - w tym posiadających orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

  

b)  oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej:  

  

 - ogólna liczba dzieci objętych wczesnym  

wspomaganiem rozwoju ** 

  

 - w tym posiadających orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

  

 - w tym uczniowie spoza Gminy ***   

 ogółem liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju ** 

  

 

4. Liczba uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności: 
 

 

Rodzaj placówki  
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Dotyczy uczniów  placówek  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 Kształcenie specjalne ucznia  ze 

względu na  (wymienić 

niepełnosprawność  ucznia z orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego) *: 
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5.  Ogólna liczba uczniów szkoły podstawowej w  klasie  I-III …………. w tym:  

          
Klasy  I-III  

szkoły podstawowej 

 

Ogólna liczba uczniów  

w klasach  

w tym: uczniowie niepełnosprawni 

(wymienić niepełnosprawność  ucznia z 

orzeczenia  o potrzebie kształcenia 

specjalnego) *: 

Klasa I   

Klasa II   

Klasa III   

 

 

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

                                                                   czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego 

                                                                 lub osoby upoważnionej 

 

Termin składania informacji:  do 10 dnia każdego miesiąca a w miesiącu grudniu do 5 dnia miesiąca. 

* dotyczy uczniów  placówek  posiadających  orzeczenie  publicznej placówki psychologiczno -

pedagogicznej o potrzebie kształcenia   specjalnego, o którym mowa w art. 127  ust. 10 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 

** dotyczy dzieci posiadających  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez 

publiczne  poradnie  psychologiczno- pedagogiczne, o których mowa w art. 1127 ust. 10 ustawy z dnia 14  

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

*** dotyczy ucznia  oddziału  przedszkolnego  szkoły  podstawowej, niebędący  mieszkańcem Gminy, który 

nie jest  uczniem niepełnosprawnym, organ prowadzący placówkę  dołącza do  informacji  miesięcznej,  

informację  z danymi ucznia spoza Gminy. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do  niniejszej 

uchwały. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/290/2018 

       Rady Gminy Lubsza z dnia  25 stycznia 2018 r. 

 

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

( pieczęć organu prowadzącego)                                                        ....................., data .................... 

 

ROZLICZENIE DOTACJI  OTRZYMANYCH W ROKU  ..................................  * 

 

      Szkoła:   

      ( zaznaczyć właściwe)                                              

 

     Przedszkole / Oddział przedszkolny w szkole: 

      ( zaznaczyć właściwe)                                              

 

 Termin składania rozliczenia: 

 do 15 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji - za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

 

1. Dane placówki, która otrzymała dotację: 

 

 Nazwa: 

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

 

Adres: 

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

REGON: ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej dotowaną placówkę: ……………………………. 

Pełniona  funkcja: ......................................................................................... 

 

  

 2. Dane osoby / organu prowadzącego placówkę: 

 

 Nazwa organu prowadzącego: ………………………………………………………………………… 

Adres: 

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

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: ……………………………. 

Pełniona  funkcja: ......................................................................................... 

 

 

3. Rozliczenie liczby uczniów w placówce, na których przekazano dotacje: 

 

Tabela 1 
L Lp. I    Miesiąc  Liczba uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych 

o aktualnej liczbie uczniów * 

 Kwota 

otrzymanej  

dotacji  

Ogółem W tym :  

 Niepełnosprawnych : Objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

- liczba 
liczba 

uczniów 

R   rodzaj  

niepełnosprawności 

1 2 3 4 5 6 7 

1 styczeń      

2 luty      

3 ………      

… Razem      
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4. Tabela 2. Rozliczenie kwoty dotacji  otrzymanej  przez podmiot dotowany ** 

 
Lp. Wykorzystanie  dotacji 

 Rodzaj wydatku bieżącego,  na 

które została  wydatkowana  dotacja 

Kwota do zapłaty Data zapłaty Dowód  

wykorzystania  

dotacji (np. nr 

faktury)  

1.     

2.     

……     

Kwota otrzymanej dotacji    

Kwota wykorzystanej  dotacji  

Kwota niewykorzystanej dotacji   

Kwota zwróconej dotacji   

  

5. Tabela 3. Rozliczenie kwoty dotacji  otrzymanej  przez podmiot dotowany , z wyłączeniem  dotacji 

otrzymanej  na dzieci  posiadające orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego *** 

 
Lp. Wykorzystanie  dotacji 

 Rodzaj wydatku bieżącego, na które 

została wydatkowana dotacja 

Kwota do zapłaty Data zapłaty Dowód  

wykorzystania  

dotacji (np. nr 

faktury)  

1.     

2.     

……     

Kwota otrzymanej dotacji    

Kwota wykorzystanej  dotacji  

Kwota niewykorzystanej dotacji   

Kwota zwróconej dotacji   

 

6. Tabela 4. Rozliczenie kwoty dotacji  przez podmiot  dotowany  na dzieci  posiadające orzeczenie  

    o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 35 ust. 4  ustawy o finansowaniu  zadań 

oświatowych **** 

 
Lp. Wykorzystanie  dotacji 

 Rodzaj wydatku bieżącego, na które 

została  wydatkowana  dotacja 

Kwota do zapłaty Data zapłaty Dowód  

wykorzystania 

dotacji (np. nr 

faktury)  

1.     

2.     

……     

Kwota otrzymanej dotacji    

Kwota wykorzystanej  dotacji  

Kwota niewykorzystanej dotacji   

Kwota zwróconej dotacji   

 

7. Rozliczenie dotacji na pokrycie wydatków określonych w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 

r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 
Lp. Nazwa wydatku Kwota wydatku sfinansowana  

 ze środków z dotacji 

1 2 5 

1. wynagrodzenie nauczycieli  wraz z pochodnymi  od 

wynagrodzeń pracodawcy, brutto 

 

2 wynagrodzenie pozostałych pracowników,  brutto  
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3 remont placówki   

4. zakup  pomocy naukowych i  dydaktycznych  

5. pozostałe wydatki  nie stanowiące  wydatków inwestycyjnych  

 

SUMA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI : 

 

 

 

* w przypadku szkoły podstawowej /oddziału  przedszkolnego  w szkole podstawowej  rozliczenie dotacji 

sporządzana  się oddzielnie  dla każdej placówki / szkoły / oddziału przedszkolnego w szkole.  

 

** tabela nr 2 określona w pkt. 4 służy rozliczeniu otrzymanej dotacji  za rok 2018 

 

*** tabela nr 3 określona w pkt. 5  stosuje  się po raz pierwszy do rozliczenia dotacji   udzielonej na  rok   

2019. 

 

**** tabela nr 4 określona w pkt. 6 stosuje  się po raz pierwszy do rozliczenia dotacji  udzielonej na  rok 

2019. 

  

8. Oświadczam, że  podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/290/2018 

       Rady Gminy Lubsza z dnia  25 stycznia 2018 r. 

 

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

( pieczęć organu prowadzącego)                                           ....................., data .................... 

 

 

  

Korekta informacji miesięcznej  

o aktualnej liczbie uczniów 

 według  stanu na pierwszy dzień roboczy  miesiąca ……………….. 20……….. roku**** 

  

 

      Szkoła:   

      ( zaznaczyć właściwe)                                              

 

      Oddział przedszkolny w szkole: 

      ( zaznaczyć właściwe)                                              

 

 

1. Pełna nazwa  i adres placówki:  

 

 

 

 

2. Numer rachunku bankowe placówki właściwy do przekazania należnej dotacji:  

 

 

  
3. Liczba uczniów w:  

 

ogółem w tym: uczniowie 

niepełnosprawni * 

a)   szkole podstawowej:   

 - w tym ogólna liczba uczniów objętych wczesnym  

wspomaganiem rozwoju ** 

  

 - w tym posiadających orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia  specjalnego* 

  

b)  oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej:  

  

 -ogólna liczba dzieci objętych wczesnym  

wspomaganiem rozwoju ** 

  

 -w tym posiadających orzeczenia  o potrzebie 

kształcenia  specjalnego * 

  

 -w tym uczniowie spoza Gminy ***   

 ogółem liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju ** 

  

 

4. Liczba uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności: 

 

 

Rodzaj placówki  
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Dotyczy uczniów  placówek  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
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 Kształcenie specjalne ucznia ze względu 

na (wymienić niepełnosprawność ucznia 

z orzeczenia  o potrzebie kształcenia 

specjalnego) *: 

 

 

              

   

   

   

   

   

 

5. Ogólna liczba uczniów szkoły podstawowej w klasie I - III …………. w tym:  

 
Klasy  I-III  

szkoły podstawowej 

 

Ogólna liczba uczniów  

w klasach  

w tym: uczniowie niepełnosprawni 

(wymienić niepełnosprawność ucznia z 

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego) *: 

Klasa I   

Klasa II   

Klasa III   

 

6. Opis korekty  (dane ucznia, którego dotyczy korekta): 

 
Imię Nazwisko PESEL Adres zamieszkania 

ucznia 

    

 

 

   

                                                                                       

7. Uzasadnienia:   

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

 

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

 

 

                                                                                                              

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

 

                                                                                   czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego 

                                                 lub osoby upoważnionej  

 

     Termin składania korekty - niezwłocznie  po stwierdzeniu faktu  błędnego podania liczby uczniów  

będącej podstawą do  naliczenia dotacji  

*  dotyczy uczniów placówek posiadających  orzeczenie  publicznej placówki psychologiczno-pedagogicznej 

o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe.  

 

** dotyczy dzieci posiadających  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez  

publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14  

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

*** dotyczy ucznia oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, niebędący mieszkańcem Gminy, który nie 

jest uczniem niepełnosprawnym, organ prowadzący placówkę dołącza do informacji miesięcznej, 

informację z danymi ucznia spoza Gminy. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

**** w przypadku szkoły/oddziału przedszkolnego w szkole korektę sporządzana się oddzielnie dla każdej 

placówki: /szkoły/oddziału przedszkolnego w szkole.  
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/290/2018 

       Rady Gminy Lubsza z dnia  25 stycznia 2018 r. 

 

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

( pieczęć organu prowadzącego)                                                              ....................., data .................... 

 

 

  

 Informacji miesięcznej  

o aktualnej liczbie uczniów zamieszkałych w innych gminach  

 według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca ……………….. 20……….. roku**** 

będących uczniami oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej  

  

 

 

1. Pełna nazwa i adres placówki:  

 

 

 

 

2. Liczba uczniów zamieszkałych w innych gminach wynosi - ………. * 

     w tym:  
Lp. Nazwisko i imię  * PESEL Data 

urodzenie  

Adres 

zamieszkania 

Gmina  

      

      

      

      

 

 

 

* dotyczy uczniów, którzy  nie  posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  wydanego na 

podstawie art. 127 ust. 10  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 

   Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

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

                                                                                   czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego   

                                                                                      lub osoby upoważnionej  
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