DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 16 kwietnia 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1217

Data: 16.04.2019 14:58:23

UCHWAŁA NR VI.41.2019
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) Rada Gminy Górzyca uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 2868) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół o których mowa w § 1 pkt 1
w wysokości 115% kwoty przewidzianej na ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Górzyca”;
2) zmienia się wzór stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bańka
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Załącznik do Uchwały Nr VI.41.2019
Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII.174.2017
Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r.
Urząd Gminy w Górzycy
69-113 Górzyca, ul. 1 Maja 1
tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 783 65 07
Internet: www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl

Górzyca, dnia ..........................................
WYPEŁNIA URZĄD
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

…………………………………….
Pieczątka organu prowadzącego

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
ZA ROK……………………….
I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

□

□

Wnioskodawca:
osoba prawna
osoba fizyczna
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

III. INFORMACJA O OTRZYMANEJ DOTACJI

Lp.

1
2
3
4

Miesiąc

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

Liczba
Liczba
uczestników
uczniów
Liczba uczniów
Liczba
Kwota
zajęć
objętych
uczniów niepełnosprawnych
otrzymanej
rewalidacyjnowczesnym
ogółem
dotacji
z podaniem wag
wychowawczych wspomaganiem
rozwoju
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Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

IV. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI
1. Dotacja na uczniów/wychowanków nieposiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego:
Lp.

I.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji zgodnie
z art. 35 ust. 1-3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
(dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej
szkoły/ przedszkola)
Pokrycie wydatków bieżących szkół/przedszkoli, obejmujących
każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły/przedszkola,
w tym na:
a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na

podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu/szkole
oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole/szkołę, jeżeli
odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola/szkoły w
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 150% średniego
wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa
w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela,
b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu
prowadzącego, o których mowa w art.10 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-

Wysokość poniesionych
wydatków finansowych
w ramach otrzymanej
dotacji
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wychowawczemu realizowanemu w szkołach/przedszkolach,
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
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 – wymienić:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OGÓŁEM

2. Dotacja na uczniów/wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
Lp.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji zgodnie
z art. 35 ust. 4-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
(dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej
szkoły/ przedszkola)

Wysokość poniesionych
wydatków finansowych
w ramach otrzymanej
dotacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
OGÓŁEM

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi:
Ogółem:…………………………………… (słownie:……………………………………………)

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis i pieczątka osoby/ osób
reprezentujących organ prowadzący
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Wypełnia Urząd Gminy w Górzycy

Potwierdzenie złożenia informacji
……………………………………
Data



……………………………………………
podpis pracownik a
Urzędu Gminy Górzyca

Wagi określane corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

