
UCHWAŁA NR 24/IV/19
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr 313/XLII/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 490 z dn. 
01.02.2018 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Organ prowadzący jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, odrębnie dla 
każdego typu i rodzaju szkoły roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji – do dnia 15 stycznia 
roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Organ prowadzący jednostkę składa rozliczenie z wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne 
dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – do dnia 15 stycznia roku następującego po 
roku udzielenia dotacji.

4. Wzór rozliczenia o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Otrzymaną dotację jednostka dotowana jest zobowiązana wykorzystać do 31 grudnia danego roku 
budżetowego lub zwrócić niewykorzystaną w tym terminie część dotacji do dnia 31 stycznia roku 
następującego po roku udzielania dotacji.

6. Wójt Gminy Nowa Ruda ma prawo żądania pisemnych wyjaśnień i dodatkowych informacji 
w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

7. Organ prowadzący jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji księgowej w sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację poszczególnych wydatków bieżących jednostki dotowanej 
finansowanych z dotacji.
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8. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, o której mowa w ust. 1, na 
dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze 
środków dotacji z budżetu Gminy należy zamieścić zapis: „Wydatek finansowany ze środków dotacji 
otrzymanej z budżetu Gminy Nowa Ruda, w …....roku, w kwocie …..., dotyczy …........( nazwa i adres 
dotowanego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego) …....” oraz pieczęć i podpis 
osoby prowadzącej.

9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej 
wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w art. 35  ustawy, podlegają zwrotowi do 
budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminach 
i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

10. W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania roku 
budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący powiadamia o tym Wójta Gminy Nowa 
Ruda i w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności przekazuje Wójtowi 
Gminy Nowa Ruda rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana 
zakończyła działalność.

11. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, na który została udzielona dotacja Organ 
prowadzący jednostkę dotowaną przekazał ją do prowadzenia innemu podmiotowi, powiadamia Wójta 
Gminy Nowa Ruda o zaistniałej zmianie i w terminie do 15 dni od przekazania jednostki  przekazuje 
Wójtowi Gminy Nowa Ruda rozliczenie dotacji otrzymanej do dnia przekazania prowadzenia tej 
jednostki innemu podmiotowi.

12. W przypadkach określonych w ust. 10 i ust. 11 do rozliczenia pobranej dotacji stosuje się wzór 
rozliczenia, stanowiący załącznik nr 3 i nr 4 do Uchwały.”;

2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzctwa 
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:
B. Sołek - Muzyka
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……………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………….          
( pieczęć organu prowadzącego)         

Informacja o wydatkach jednostki 1

poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na kształcenie specjalne dzieci
z orzeczeniami o  potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej za rok ………….

w kwocie ……………. zł

Nazwa jednostki : …………………………………………………………………………………..

Adres jednostki: ……………………………………………………………………………………..

L.p. Numer
rachunku,
faktury lub

innego
dowodu

księgowego

Pełna kwota
zobowiązan

ia

Data
wystawieni
a rachunku,
faktury lub

innego
dowodu

księgowego

Przedmiot
dokonaneg
o zakupu

lub
płatności

Data
dokonanej
płatności

Wskazane
kwoty

płatności
angażując
e środki
dotacji

1.
2.
3.
…

Razem ze środków dotacji

Uwagi
…………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie:
….....................................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: 
………………………………………………………………………….........................................
Nazwa organu prowadzącego jednostkę: 
………………………………………………………………….....................................................
Numer telefonu: 
………………………………………………………………………………………….

1Uwaga: Załącznik należy wypełnić i  złożyć oddzielnie dla każdej  jednostki  wymienionej w  § 1 uchwały.  Wydatki
dopuszczone do ich sfinansowania z dotacji określa art., 35 ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych.

Załącznik do uchwały Nr 24/IV/19

Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 stycznia 2019 r.
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………………………………………………….
Pieczątka i podpis

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji
( nie wypełnia rozliczająca się jednostka)

Weryfikacja  wydatków  pod  względem
merytorycznym
* wypełnia Referat Oświaty i Spraw Społecznych                       w
Urzędzie Gminy Nowa Ruda

Weryfikacja  rozliczenia  pod  względem
finansowym
* wypełnia Referat Rachunkowości,  Budżetu i  Dochodów  w Urzędzie
Gminy Nowa Ruda

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

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

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

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

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

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

..

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

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

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

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

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

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

...

................................................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji

................................................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji

Data: ..................................................................... Data: .............................................................

Zatwierdzam rozliczenie

              ..............................................................................................................................
(data i podpis Wójta  lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Nowa Ruda
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