
 

 

UCHWAŁA NR X.71.2019 

RADY GMINY DOMARADZ 

z dnia 30 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,  

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form  

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Domaradz  

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.) 

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXV.231.2018 Rady Gminy Domaradz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Domaradz oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz. 

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

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do dotacji udzielonych od 1 stycznia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Domaradz 

 

 

Stefan Wolanin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 października 2019 r.

Poz. 4870



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.71.2019 

Rady Gminy Domaradz 

z dnia 30 września 2019 r. 

Załącznik nr 3 

 

………………………., dnia ….................... r. 

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

(pieczęć organu prowadzącego) 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji udzielonej w roku …………….. 

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

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

I.  Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową jednostki, sfinansowanych 

z dotacji w okresie objętym rozliczeniem (bez kształcenia specjalnego).  

 Lp.  Rodzaje wydatków  Kwota wydatków 

1 Wynagrodzenie nauczycieli   

2 Wynagrodzenie pozostałych pracowników   

3 Wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej oraz osoby fizycznej 

prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola albo prowadzi 

zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego 

  

4 Pochodne od wynagrodzeń   

5 Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: 

a Książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, sprzęt sportowy 

i rekreacyjny 

  

b Meble   

c Zakup pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 

o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne 

są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie 

oddania do używania 

  

6 Zakup materiałów   

7 Opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, usługi 

telekomunikacyjne itp.) 

  

8 Usługi remontowe   

9 Pozostałe usługi i opłaty (wymienić jakie)   

      

   Razem ze środków dotacji:   

1. Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym:…………………………………...zł 

2. Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym: ……………………………….zł 

3. Kwota niewykorzystanej lub nadpłaconej dotacji …………………………………..zł 

(słownie:……………..) podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 
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II.  Zestawienie wydatków poniesionych wyłącznie na zadania związane z realizacją kształcenia 

specjalnego, o którym mowa a art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych,  o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe.  

 Lp.  Rodzaje wydatków  Kwota wydatków 

1 Wynagrodzenia   

2 Pochodne od wynagrodzeń   

3 Inne wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa 

w art. 35 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wymienić jakie) 

  

      

      

      

   Razem ze środków dotacji:   

1. Dotacja otrzymana w okresie sprawozdawczym:…………………………………...zł 

2. Dotacja wykorzystana w okresie sprawozdawczym: ……………………………….zł 

3. Kwota niewykorzystanej lub nadpłaconej dotacji …………………………………..zł 

(słownie:……………..) podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

Uwagi ….......................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: …........................................................ 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę: …............................................................... 

Numer telefonu: …............................................... 

Oświadczam, że otrzymana dotacja została wykorzystana wyłącznie na cele wskazane w ustawie z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

 

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

(pieczątka i podpis) 
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