
UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona 
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne 

i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne 
lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa Zielona

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.  U. z  2019  r. poz. 506) oraz art. 38  ustawy z  dnia 27 października 2017 r. 
o finasowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa Zielona 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/255/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe 
prowadzone na terenie Gminy Dąbrowa Zielona przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż Gmina Dąbrowa 
Zielona wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznikowi nr 1 do uchwały zmienianej, o którym mowa w jej § 2 ust. 1 nadaje się nowe brzmienie, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznikowi nr 2 do uchwały zmienianej, o którym mowa w jej § 2 ust. 2 nadaje się nowe brzmienie, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznikowi nr 3 do uchwały zmienianej, o którym mowa w jej § 3 ust. 2 nadaje się nowe brzmienie, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej

Krzysztof Kucharski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2019 r.

Poz. 4170



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/255/2018 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 

31 stycznia 2018r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2019 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 maja 2019r. 

 

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

                                                                                                                                (miejscowość, data) 

                                                                                                   

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

          (pieczęć organu prowadzącego) 

 

 

 

                        Wójt Gminy Dąbrowa Zielona 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona  

na rok ................. 

 

 

 

1.Pełna nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………………………… 

 

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego……………………………………………………………………. 

 

3. Imię, nazwisko…………………………………… telefon  kontaktowy…………………………………….. 

adres e-mail ……………………. osoby sporządzającej miesięczne informacje o liczbie uczniów                                  

i wychowanków oraz roczne rozliczenie wykorzystania dotacji. 

4. Miesięczna liczba uczniów ogółem……………………………… 

    w tym: 

1. Planowana liczba uczniów szkoły podstawowej w okresach 

 

Okres 

 

Miesięczna 

liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym: 

Liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

Liczba uczniów 

objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

Liczba uczniów 

uczestniczących 

w zajęciach 

rewalidacyjno- 

wychowawczych 

Liczba 

uczniów nie 

będących 

mieszkańcami 

Gminy 

Dąbrowa 

Zielona 

I-VIII 

 

     

IX-XII 
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2. Planowana liczba uczniów w oddziale /łach przedszkolnym /ych w okresach 

 

Okres 

 

Miesięczna 

liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym: 

Liczba uczniów 

niepełnosprawnych 

Liczba uczniów 

objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

Liczba uczniów 

uczestniczących 

w zajęciach 

rewalidacyjno- 

wychowawczych 

Liczba 

uczniów nie 

będących 

mieszkańcami 

Gminy 

Dąbrowa 

Zielona 

I-VIII 

 

     

IX-XII 

 

     

 

    

 5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego  na który ma być przekazywana dotacja. 

 

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

 

 

 

 

 

 

…………………….  …………………... 

   

miejscowość, data  pieczątka i podpis 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/255/2018 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 

31 stycznia 2018r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2019 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 maja 2019r. 

 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW 

na miesiąc …………………….  …………………..r. 

 

1. Pełna nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………..  REGON: …………………………………………………………………………………. 

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego ……………………………………………………………………………… 

Klasa 

Łączna 
liczba 

uczniów 
szkoły 

w tym: liczba uczniów: 

ogółem 

niepełnosprawnych 
(należy wskazać rodzaj 
niepełnosprawności z 

orzeczenia): 

objętych 
wczesnoszkolnym 
wspomaganiem 

rozwoju: 

którzy nie są 
mieszkańcami Gminy 

Dąbrowa Zielona ( nazwa 
gminy): 

Wagi subwencji 
oświatowej 

I          

II          

II          

IV          

V          

VI          

VII      

VIII      

Łącznie          

 
 

Liczba uczniów 
oddziału 
przedszkolnego 

w tym: 

Ogółem: niepełnosprawnych 
(należy wskazać rodzaj 
niepełnosprawności z 
orzeczenia): 

objętych wczesnoszkolnym 
wspomaganiem rozwoju: 

którzy nie są mieszkańcami 
Gminy Dąbrowa Zielona ( nazwa 
gminy): 
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Wykaz dzieci pełnosprawnych niebędących mieszkańcami gminy Dąbrowa Zielona uczęszczających do 
oddziału przedszkolnego: 

L.p. Imię i nazwisko PESEL Adres zamieszkania* Nazwa gminy 

     

     

     

     

     

 
*pod pojęciem adresu zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu 

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

Numer telefonu: …………………………………………………. 

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

 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej  

                                                                                                                                 do reprezentowania szkoły) 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/255/2018 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 

31 stycznia 2018r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2019 

Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 maja 2019r. 

 

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

               (pieczęć)                                                                                    (miejscowość i data) 

 

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ……………… 

1) Dla Szkoły……………………………………………. 

 

Kwota dotacji otrzymanej za rok ……………………………. w wysokości …………………………………………. 

została przeznaczona na: 

 

Lp. 
Wyszczególnienie rodzajów 

wydatków 

Nr dokumentu 

księgowego np..: 
faktury, rachunku, 

noty obciążeniowej, 

decyzji itd.. 

Data 

wystawienia 

dokumentu 
księgowego 

Termin zapłaty 

określony w 

dokumencie 
księgowym 

Data zapłaty 

zobowiązania 

(zgodnie z 
WB) 

 Kwota do zapłaty 
wg dokumentu 

księgowego 

w tym: 

kwota zapłaty z 
dotacji gminy 

na dzieci 

pełnosprawne 

w tym: 
kwota zapłaty 

z dotacji 

gminy na 
kształcenie 

specjalne 

Opis wydatku 

1 Wynagrodzenie pracowników              

2 Pochodne od wynagrodzeń                

3 Materiały i wyposażenie                

4 Pomoce dydaktyczne                

5 Media                

6 Czynsz                

7 Usługi                

8 Inne (określić jakie)                

Razem                
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Podsumowanie w miesiącach:   

M-c/rok……………. 

Łączna kwota wydatku w 

danym miesiącu zapłacona      

z dotacji 

Kwota wydatku przeznaczona 

na prowadzenie placówki – 

dzieci pełnosprawne 

Kwota wydatku przeznaczona 

na kształcenie specjalne – 

dzieci niepełnosprawne 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

listopad     

grudzień     

RAZEM     

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania szkoły/placówki) 
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2) Dla  Oddziału przedszkolnego……………………………………………. 

 

Kwota dotacji otrzymanej za rok ……………………………. w wysokości …………………………………………. 

została przeznaczona na: 

 

Lp. 
Wyszczególnienie rodzajów 

wydatków 

Nr dokumentu 

księgowego np..: 
faktury, rachunku, 

noty obciążeniowej, 

decyzji itd.. 

Data 

wystawienia 

dokumentu 
księgowego 

Termin zapłaty 

określony w 

dokumencie 
księgowym 

Data zapłaty 

zobowiązania 

(zgodnie z 
WB) 

 Kwota do zapłaty 
wg dokumentu 

księgowego 

w tym: 

kwota zapłaty z 
dotacji gminy 

na dzieci 

pełnosprawne 

w tym: 
kwota zapłaty 

z dotacji 

gminy na 
kształcenie 

specjalne 

Opis wydatku 

1 Wynagrodzenie pracowników              

2 Pochodne od wynagrodzeń                

3 Materiały i wyposażenie                

4 Pomoce dydaktyczne                

5 Media                

6 Czynsz                

7 Usługi                

8 Inne (określić jakie)                

Razem                
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Podsumowanie w miesiącach:   

M-c/rok……………. 

Łączna kwota wydatku w 

danym miesiącu zapłacona      

z dotacji 

Kwota wydatku przeznaczona 

na prowadzenie placówki – 

dzieci pełnosprawne 

Kwota wydatku przeznaczona 

na kształcenie specjalne – 

dzieci niepełnosprawne 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

listopad     

grudzień     

RAZEM     

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania szkoły/placówki 
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