
UCHWAŁA NR XXXIV/160/17
RADY GMINY ŚWINNA

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany załacznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/135/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się nowe brzmienie załacznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/135/16 Rady Gminy Świnna z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych prowadzonych na terenie gminy Świnna, oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna

Kazimierz Dziki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2117



……………………….

(miejscowość i data)

……………………….

(pieczęć organu prowadzacego)

Nazwa jednostki: …………………………………….

Adres jednostki: ……………...………………………

poniesione na 

kształcenie 

ogólne

poniesione na 

kształcenie 

specjalne

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

...

Uwagi:

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

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Imię i Nazwisko osoby sporządzającej zestawienie ………………………………..

Nr telefonu kontaktowego: …………………….

Imię i Nazwisko osoby prowadzącej jednostkę ……………………………………………

Nr telefonu: …………...…………

………………………………….

(pieczątka i podpis)

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W  …………….. ROKU

Lp

Data 

wystawienia 

rachunku, 

faktury lub 

innego 

dowodu 

księgowego

Data 

zapłaty

Kwota dowodu 

księgowego                      

(w zł/gr)

Suma poniesionych wydatków z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Świnna 

(kol.6 + kol.7)

Załącznik do Uchwały

Nr XXXIV/160/17

Rady Gminy Świnna

z dnia 23 marca 2017 r.

1.  Kwota otrzymanej dotacji …………………………………

2. Suma poniesionych wydatków (kol.6 + kol.7)………,  w tym: wydatki na kształcenie specjalne (kol. 7) ………

3. Kwota  dotacji niewykorzystanej ………………………….

4. Zestawienie dowodów księgowych potwierdzających wykonane wydatki sfinansowane w okresie 

sprawozdawczym:

Przedmiot 

dokonanego 

wydatku

Wydatki z dotacji otrzymanej                                        

z budżetu Gminy Świnna
Numer 

rachunku, 

faktury lub 

innego 

dowodu 

księgowego

Ogółem
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Pouczenie:

1) Terminy składania rozliczenia:

a) do 31 lipca,

b) 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczyła dotacja.

3) W przypadku prowadzenia kilku typów jednostek, wniosek należy wypełnić dla każdego typu jednostki 

osobno.

2) W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym jednostę, do wniosku 

powinno zostać dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania wniosku w jego imieniu.
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