
UCHWAŁA NR XIII/99/2019
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny oraz placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 Hażlach 
postanawia: 

§ 1. 1. W uchwale Nr II/16/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz 
placówek prowadzonych na terenie Gminy Hażlach przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 
oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Organ prowadzący jednostki dotowanej przedstawia w formie pisemnej Wójtowi Gminy 
Hażlach roczne rozliczenie pobranej i wykorzystanej dotacji, w terminie do 15 stycznia roku 
następującego po roku przekazania dotacji, które zawiera:

1) dane o jednostce;

2) dane o organie prowadzącym;

3) informację o rzeczywistej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach roku, w tym liczbę uczniów 
niezamieszkałych na terenie Gminy Hażlach;

4) wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji.

2. Wzór rozliczenia wykorzystanej dotacji rocznej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 15 dni 
od dnia zakończenia działalności.

4. Organ prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z dotacji.
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5. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie 
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)”;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) uchyla się załącznik nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hażlach.

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

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Sławomir Kolondra
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        Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/16/2018 

        Rady Gminy Hażlach 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

................................................................... 
          (pieczęć organu prowadzącego) 

 

Wójt Gminy Hażlach 

ul. Główna 57 

43-419 Hażlach 

 

 

ROZLICZENIE Z WYKORZYSTANIA OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY HAŻLACH 

W ROKU …………… 

 

 

1. Dane organu prowadzącego dotowaną jednostkę: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………….…… 

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………e-mail:……………………………….……… 

2. Dane dotowanej jednostki: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………….…… 

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………e-mail:……………………………….……… 

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

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach roku: 

 

Lp. Miesiąc 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym niepełnosprawnych 

(należy wskazać rodzaj 

niepełnosprawności 

określony w orzeczeniu) 

w tym objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

w tym objętych 

zajęciami 

rewalidacyjno - 

wychowawczymi 

1 Styczeń     

2 Luty     

3 Marzec     

4 Kwiecień     

5 Maj     

6 Czerwiec     

7 Lipiec     

8 Sierpień     

9 Wrzesień     

10 Październik     

11 Listopad     

12 Grudzień     

Załącznik do uchwały Nr XIII/99/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2019 r.
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4. Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym:  

w tym na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

w tym na uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju                

5. Kwota wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji: 
 

 

6. Należy rozpisać wydatki z punktu 5 gdzie dopuszczalne jest przekazanie zestawienia wydatków w formie 

załącznika do rozliczenia wg poniższego zestawienia. 

Część 1: Wydatki poniesione na uczniów oraz na uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 

Lp. Dowód księgowy stanowiący podstawę 

realizacji i rozliczenia dotacji 

Wydatek z dotacji 

Nazwa/kontrahent Numer 

dokumentu 

Data 

poniesienia 

wydatku 

Kwota 

wydatku 

w zł 

Przeznaczenie wydatku 

(cele określone w art.35 

ust 1 ustawy o 

finansowaniu zadań 

oświatowych) 

1.      

2.      

3.      

Ogółem    

Ogółem (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………) 

 

Kwota niewykorzystanej dotacji: …………………….. (słownie złotych: ………………………………………….) 

 

Część 2: Wydatki poniesione na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

Lp. Dowód księgowy stanowiący podstawę 

realizacji i rozliczenia dotacji 

Wydatek z dotacji 

Nazwa/kontrahent Numer 

dokumentu 

Data 

poniesienia 

wydatku 

Kwota 

wydatku 

w zł 

Przeznaczenie wydatku 

(cele określone w art.35 

ust 1 ustawy o 

finansowaniu zadań 

oświatowych) 

1.      

2.      

3.      

Ogółem    

Ogółem (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………) 

 

Kwota niewykorzystanej dotacji: ……………… (słownie złotych: ……………………..………………………….) 

7. Podsumowanie 

Ogółem:  

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy Hazlach(zł)  

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

 

PODSUMOWANIE (część 1 + część 2) 
 

Suma otrzymanych miesięcznych transz dotacji (zł)  

Kwota wykorzystanej dotacji (zł)  

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu gminy Hażlach (zł)  

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

 

 

 

             ……………………………………………….... 
                     (data i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący) 

   

Termin składania informacji do 15 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji 
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