
  

UCHWAŁA NR XII/102/19 

RADY GMINY GRÓDEK 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Gródek przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne 

oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

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, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 38 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, z 2019 r. poz. 1287) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVI/298/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gródek przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 719), Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

otrzymuje brzmienie:  

„Załącznik Nr 3 do regulaminu 

.......……………………....................                       ............................................... 
pieczęć organu prowadzącego                                    miejscowość, data

 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego ……………………………………………....................... 

2. Nazwa i adres jednostki: …..…………………………………………........................................ 

3. Numer i data zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji szkół/placówek niepublicznych ……... 

4. Informacja o wykorzystaniu dotacji: 

a) kwota otrzymanej dotacji…………….……, w tym na kształcenie specjalne……………….. 

b) kwota dotacji wydatkowanej………………, w tym na kształcenie specjalne………………. 

 

Lp. 

Rodzaj wydatku poniesionego zgodnie 

z art. 35 ustawy z dnia 29 listopada 

2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych 

Wysokość poniesionych wydatków 

w ramach otrzymanej dotacji 

w tym: 

wysokość poniesionych 

wydatków na kształcenie 

specjalne 

1.    

2.    

…    

RAZEM:    

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 grudnia 2019 r.

Poz. 5875



5. Zestawienie wydatków wg. dowodów księgowych: 

Lp. 

Numer 

dowodu 

księgowego 

Data 

wystawienia 

Przedmiot 

dokonanego zakupu 

lub płatności 

Data 

dokonanej 

płatności 

Kwota 

poniesionych 

wydatków 

sfinansowanych 

z dotacji 

w tym: 

kwota poniesionych 

wydatków na 

kształcenie specjalne 

1.       

…       

6. Zwrot niewykorzystanej dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości: 

a) kwota ...................................................., data zwrotu .......................................................... 

b) uzasadnienie......................................................................................................................... 

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

Imię i nazwisko osoby, nr telefonu sporządzającej sprawozdanie ...................................... 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wieczysław Gościk 
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