
UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych 
prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. 
o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017, poz. 2203, z 2018r. poz. 2245) Rada Gminy Lubrza 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/210/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, załącznik nr 3 dotyczący rozliczania dotacji 
z jej wykorzystania, począwszy od rozliczenia za 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

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

 

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn
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Załącznik  
do uchwały nr IV/25/2019 
Rady Gminy Lubrza 
z dnia 28 lutego 2019r. 

………………………………………. 
/pieczęć / 

Wójt 
Gminy Lubrza 

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

 

 
Rzeczywista liczba uczniów w okresie rozliczeniowym: 

W tym: 

Miesiąc 
 Liczba 
uczniów 
ogółem niepełnosprawnych 

objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju 

uczestników zajęć 
rewalidacyjno-

wychowawczych 

Styczeń     
Luty     
Marzec     
Kwiecień     
Maj     
Czerwiec     
Lipiec      
Sierpień     
Wrzesień     
Październik     
Listopad     
Grudzień     

 
Rozliczenie otrzymanej  dotacji za okres od ……………………do……………………...…… 

1.  Kwota otrzymanej dotacji w roku  …………………. 

a) na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ……………………………. 

b) na pozostałych uczniów …………………………………………………………………….. 

2) Poniesione wydatki za okres j.w. łącznie …………………………………………………… 

a) na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ……………………………. 

b) na pozostałych uczniów ……………………………………………………………………... 

 

3) Kwota dotacji niewykorzystanej do zwrotu  …….………………………………………..… 

a) na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego …………………………… 

b) na pozostałych uczniów ……………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły: 
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Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji na uczniów  
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

 
Wyszczególnienie 

Kwota 
poniesionych wydatków 

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 
ustawy Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 
ust.17 ustawy – Prawo oświatowe, w tym: 

 

1) Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli specjalistów  

2) Zakup usług dot. zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 

 

3) Remonty bieżące związane z dostosowaniem szkoły 
dla uczniów wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki 

 

4) Zakup pomocy i środków dydaktycznych służących 
procesowi dydaktyczno-wychowawczemu dla uczniów 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

 

5) Inne konieczne i niezbędne wydatki związane  
z realizacją zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki 

 

Razem poniesione wydatki  
Kwota otrzymanej dotacji na uczniów z orzeczeniami  
o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Kwota dotacji niewykorzystanej (kwota do zwrotu)  
 
      
 _____________________________                                                             _______________________ 
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego                                             Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
 
 
Załączniki: zestawienie dowodów księgowych potwierdzających wykonane wydatki 
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