
  

UCHWAŁA NR VII/55/2019 

RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom 

niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki 

samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 38 ust. 1, w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/257/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania 

dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy 

Turośń Kościelna przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

z 2018 r. poz. 937) wprowadza się zmiany: 

1) § 6 ust. 3 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) opisu przeznaczenia wydatku umożliwiającego ustalenie, czy poniesiony wydatek jest zgodny 

z art. 35 ustawy.”; 

2) § 6 ust. 4 dotyczący zakresu danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji 

otrzymuje brzmienie:  

„4. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji powinien 

zawierać w szczególności informację o: 

1) kwotach dotacji, w danym okresie rozliczeniowym otrzymanych, wykorzystanych 

i niewykorzystanych – w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz niebędących 

uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

2) wydatkach w danym roku, na które wykorzystano dotację roczną na dofinansowanie realizacji zadań 

jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego  i profilaktyki 

społecznej przekazaną na uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz niebędących uczestnikami zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, 

3) kwotach dotacji, w danym okresie rozliczeniowym otrzymanych, wykorzystanych  

i niewykorzystanych – w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 
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4) wydatkach w danym roku, na które wykorzystano dotację roczną na dofinansowanie realizacji zadań 

jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej przekazaną na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

5) kwotach dotacji, w danym okresie rozliczeniowym otrzymanych, wykorzystanych  

i niewykorzystanych – w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju, 

6) wydatkach w danym roku, na które wykorzystano dotację roczną na dofinansowanie realizacji zadań 

jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej przekazaną na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju, 

7) kwotach dotacji, w danym okresie rozliczeniowym otrzymanych, wykorzystanych  

i niewykorzystanych – w odniesieniu do uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych. 

8) wydatkach w danym roku, na które wykorzystano dotację roczną na dofinansowanie realizacji zadań 

jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej przekazaną na uczniów uczestniczących zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.”; 

3) dotychczasowy § 6 ust. 4 o treści „Wzór rozliczenia dotacji otrzymanej w danym roku kalendarzowym 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały” otrzymuje numerację § 6 ust. 4a. 

4) załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/257/2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Kowalewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3932



Załącznik do uchwały Nr VII/55/2019 

Rady Gminy Turośń Kościelna 

z dnia 29 lipca 2019 r. 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku   

 

  

           

 Nr sprawy          

           

           

 ……………………………………………..         

 (wypełnia Referat Finansowo - Księgowy)         

Formularz jest  przeznaczony dla osób fizycznych oraz prawnych prowadzących na terenie Gminy Turośń Kościelna szkoły 

niepubliczne, oddziały przedszkolne zorganizowane w niepublicznych szkołach podstawowych, niepubliczne przedszkola. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. Finansowanie zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)  

Miejsce złożenia wniosku: Sekretariat Urzędu Gminy Turośń Kościelna 

           

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

Wnioskodawca  Osoba prawna   Osoba fizyczna   

 

Nazwa osoby prawnej/ Imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej placówkę 

 

 

Siedziba osoby prawnej / osoby fizycznej 

 

           

DANE O JEDNOSTCE 

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych   

 

NAZWA jednostki (wg zaświadczenia o wpisie do ewidencji) 

 

 

ADRES jednostki 

 

 

 REGON         

 NIP         

 

KONTAKT 

Tel. Stacjonarny  

Tel. Komórkowy         

e-mail         
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TYP I RODZAJ jednostki (należy zaznaczyć tylko jedno pole) 

szkoła podstawowa       

oddział przedszkolny w szkole podstawowej       

przedszkole       

           

 CZĘŚĆ I          

Suma otrzymanych miesięcznych transzy dotacji 

 

 (z wyłączeniem dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze) 

Wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej jednostki 

L.p. Numer i data dokumentu 

Kwota 

dokumentu 

Data 

zapłaty 

Kwota wydatku 

sfinansowanego  

z dotacji 

przekazanej  

z budżetu gminy 

Opis wydatku potwierdzający zgodność  

z art.. 35 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

      

Ogłem:  

Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (zł)  

Kwota dotacji zwróconej do budżetu gminy (zwrot niewynikający z rozliczenia) (zł)  

           

 CZĘŚĆ II          

Suma otrzymanych miesięcznych transzy dotacji 

 
 na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

Wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej jednostki 

L.p. Numer i data dokumentu 

Kwota 

dokumentu 

Data 

zapłaty 

Kwota wydatku 

sfinansowanego 

 z dotacji 

przekazanej  

z budżetu gminy 

Opis wydatku potwierdzający zgodność  

z art.. 35 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

      

Ogłem:  

Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (zł)  

Kwota dotacji zwróconej do budżetu gminy (zwrot niewynikający z rozliczenia) (zł)  
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 CZĘŚĆ III          

Suma otrzymanych miesięcznych transzy dotacji 

 
 na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

Wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej jednostki 

L.p. Numer i data dokumentu 

Kwota 

dokumentu 

Data 

zapłaty 

Kwota wydatku 

sfinansowanego 

 z dotacji 

przekazanej  

z budżetu gminy 

Opis wydatku potwierdzający zgodność 

 z art.. 35 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

      

Ogłem:  

Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (zł)  

Kwota dotacji zwróconej do budżetu gminy (zwrot niewynikający z rozliczenia) (zł)  

 CZĘŚĆ IV          

Suma otrzymanych miesięcznych transzy dotacji 

 
na uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych 

Wykaz wydatków poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej jednostki 

L.p. Numer i data dokumentu 

Kwota 

dokumentu 

Data 

zapłaty 

Kwota wydatku 

sfinansowanego  

z dotacji 

przekazanej 

 z budżetu gminy 

Opis wydatku potwierdzający zgodność  

z art.. 35 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…      

      

Ogłem:  

Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (zł) 
 

Kwota dotacji zwróconej do budżetu gminy (zwrot niewynikający z rozliczenia) (zł) 
 

           

 CZĘŚĆ V          

Podsumowanie ( część I + część II + część III + część IV) 

Suma otrzymanych miesięcznych transzy dotacji (zł) 
 

Kwota wykorzystanej dotacji (zł) 
 

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (zł) 
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Kwota dotacji zwrócona do budżetu gminy (zwrot niewynikający z rozliczenia ) (zł) 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 9 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458  

ze zm.). 

    ………………………………..………….……………………… 

    (data i podpis osoby upoważnionej) 
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