
UCHWAŁA NR XXX/194/2013
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona nr XXV/167/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona 
niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości 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 2011 r. 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej 

U c h w a l a, co następuje: 

§ 1. W paragrafie 8 ust. 4 skreśla się zdanie pierwsze. 

§ 2. Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Osoba prowadząca szkołę/placówkę przedstawia sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej dotacji do 15 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który szkoła/placówka otrzymała dotację. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: nazwę szkoły/placówki, wysokość otrzymanej dotacji i za jaki miesiąc 
została ona wypłacona, wysokość dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego oraz zestawienie faktur 
(rachunków) zgodnie z wzorem nr 3, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Adam Szkop
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/194/2013 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona 

z dnia 28 marca 2013 r. 

…………………………………………………….. 

(pieczęć) 

Miejscowość i data 

ROZLICZENIE PRZYZNANEJ DOTACJI 

Z budżetu  Gminy Dąbrowa Zielona w kwocie …. zł od początku roku ………, w tym za miesiąc 
sprawozdawczy w kwocie …… zł  na ostatni dzień miesiąca …………………………. roku …………….¹ 

 
Lp
. 

Wyszczególnienie rodzajów 
wydatków 

Nr faktury (rachunku, 
dokumentu) 

Opis 
wydatku 

Kwota z dotacji 
Gminy 

1 Wynagrodzenie 
pracowników 

   

2 Pochodne od wynagrodzeń    
3 Materiały i wyposażenie    
4 Pomoce dydaktyczne    
5 Media    
6 Czynsz    
7 Usługi    
8 Inne (określić jakie)    
 Razem    

Opis dokumentów finansowych wskazuje, w jakiej części zostały opłacone z w/w dotacji. 

Różnica pomiędzy wysokością otrzymanej dotacji, a zrealizowanymi wydatkami z tej dotacji w okresie 
rozliczeniowym wynosi ………………… zł. 

¹ Dane należy podać narastająco od początku udzielania dotacji 

…………………………………………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania szkoły/placówki 
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