
Uchwała NrXI/77/2019

Rady Gminy Gzy

z dnia 27 grudnia 2019 r .

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy 
oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r.
0 finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX11/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
1 szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1275) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie : „§ 4.1. Organ prowadzący jednostkę składa 
rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 20 stycznia roku następującego po roku 
udzielenia dotacji przedstawiając dane określone w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały.
2. Organ prowadzący jednostkę składa rozliczenie z wykorzystania dotacji na kształcenie 
specjalne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do dnia 20 stycznia 
roku następującego po roku udzielenia dotacji przedstawiając dane określone 
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zdzisław Kaczorowski



UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie 
Gminy Gzy oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Zaproponowane zmiany uchwały mają na celu uszczegółowienie zasad rozliczania 
dotacji przekazywanej dla szkół niepublicznych na uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określają wydatki, na 
które może zostać przeznaczona przekazywana przez organ dotujący dotacja celowa -  są to 
„wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
indywidualnych programach zajęć, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 
7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz 
indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust.3 
ustawy -  Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji”.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski



Załącznik do 
Uchwały Nr XI/77/2019 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 27 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 4

(miejscowość, data)

(pieczęć organu prowadzącego)

Informacja o wydatkach jednostki
poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Gzy na kształcenie specjalne dzieci

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej za rok.........
w kwocie................................zł

Nazwa jednostki :

Adres jednostki :

Lp. Numer
rachunku
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Data
wystawienia 
rachunku lub 
innego 
dowodu 
księgowego

Kwota zobowiązania Przedmiot 
dokonanego 
zakupu lub 
płatności

Data
dokonanej
płatnościPełna kwota 

zobowiązania
w tym
wydatkowana 
z dotacji

1

2

3

R azem  ze  śro d k ó w  d otacji :

Uwagi

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie :

Numer telefonu kontaktowego :.........................
Imię i nazwisko osoby prowadzącej jednostkę :

Numer telefonu :

(pieczątka i podpis osoby 
reprezentującej dotowany podmiot)

PRZEWODNICZĄCY 
ADY

Zdzisław Kaczorowski


