
UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo 

przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2018r. poz. 994,1000,1349,1432,2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 4 ust. 3 uchwały Nr XXXV/263/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina 
Obrowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 500) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Załącznik do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 marca 2019 r.

Rozliczenie dotacji

…………………………………

(pieczęć organu prowadzącego)

Obowiązuje od 01.01.2019 r.

Termin złożenia:

- 20 dni po zakończeniu roku,

- 15 dni od zakończenia działalności.

Urząd Gminy

w Obrowie

1. Rozliczenie dotacji udzielonej dla szkoły/placówki:

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły/placówki wraz z adresem)

a) za okres od ………………… r. do ……………………… r.

b) za …….. rok.

2. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów pełnosprawnych:

a) otrzymana: ……………….…. zł;

b) wykorzystana: ………………. zł;

3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) na uczniów niepełnosprawnych:

a) otrzymana: ……………….…. zł;

b) wykorzystana: ………………. zł;

4. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły, przedszkola, szkoły, w której zorganizowano 
oddziały przedszkolne, innej formy wychowania przedszkolnego, z tym że szkoły, w których nie realizuje się 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu:

w tym:miesiąc liczba 
ogółem liczba uczniów 

niepełnosprawnych
liczba uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych
liczba dzieci objętych 

wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
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październik
listopad
grudzień
razem

5. Zestawienie wydatków dotowanego podmiotu oświatowego, sfinansowanych z dotacji
w okresie rozliczeniowym:

Lp. Rodzaj wydatku Kwota
WYNAGRODZENIA RAZEM, W TYM:

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (netto)
2. Wynagrodzenia obsługi i administracji (netto)
3. Pochodne od wynagrodzeń (pracownika i

pracodawcy)
WYDATKI RZECZOWE RAZEM, W TYM:

4. Opłata za wynajem pomieszczeń, czynsz
5. Opłata za energię elektryczną
6. Opłata za gaz
7. Opłata z aenergię cieplną
8. Opłata za wodę
9. Opłata za wywóz śmieci
10. Zakup środków czystości
11. Zakup artykułów administracyjno-biurowych
12. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
13. Zakup sprzętu
14. Zakup materiałów i akcesoriów komputerowych
15. Naprawy i remonty
16. Monitoring i alarm
17. Usługi transportowe
18. Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, Internet,

RTV
19. Ubezpieczenie budynku, sprzętu
20. Szkolenia pracowników
21. Koszty i prowizj ebankowe
22. Zakup usług zdrowotnych, leków
23. Zakup materiałów pozostałych
24. Inne rodzaje (wymienić)
25. Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na 

kształcenie specjalne

Data, podpis i pieczęć osoby 
odpowiedzialnej za 
rozliczenie finansowe

Data, podpis i pieczęć 
dyrektora jednostki/osoby 
prowadzacej:

Telefon: …………………………

Adres e-mail: …………………………..

Rozliczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo.

6. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego  sprawozdania):
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……………………………………………………………………………………………………………….

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

Obrowo, dnia   ……………………                                                    …………………………………….

(pieczęć i podpis pracownika organu
dotującego)
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2018r. poz. 2245) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały, ustala tryb
udzielania i rozliczania dotacji, raz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób
rozliczenia wykorzystania dotacji.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany we wcześniejszej uchwale w sprawie,
dostosowanej do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. stanu prawnego.

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Obrowo oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
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