
UCHWAŁA NR XLIV/271/18
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/222 /2018 Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest 
organem rejestrującym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. 
poz.994) oraz z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
z 2017 r., poz.2203), uchwala, co następuje:

§ 1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr XXXVIII/222 /2018 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 15 lutego 
2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym, otrzymują 
brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś

Krystian Flegel

Id: EC557DF2-1486-443A-B802-B5C0BAF7E7F3. Podpisany



 

 

 

 

 

 

 
 

………………………….., dn. ………… r.  
(pieczęć organu prowadzącego) 

 

 Wójt Gminy Reńska Wieś 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……………..  

 

……………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres jednostki)  

 

1) Status jednostki: 

Niepubliczna 

numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji jednostek niepublicznych 

prowadzonej przez Urząd Gminy Reńskiej Wsi:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2) Imię i nazwisko lub nazwa osoby prowadzącej jednostkę dotowaną: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Planowana liczna uczniów: …………………………, w tym: 

    ………………… uczniów niepełnosprawnych (należy wskazać rodzaj niepełnosprawności 

określony w orzeczeniu); 

…………………… uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju; 

…………………… uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi; 

……………………należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

społeczności posługującej się językiem regionalnym 

…………………..uczniów klas I, II, III SP 

 

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

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

 

 

 

                                 …………………………...... 
 (podpis osoby prowadzącej)  

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/271/18

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 września 2018 r.

Id: EC557DF2-1486-443A-B802-B5C0BAF7E7F3. Podpisany



 

 

 

 

 

 …………………………, dn. ……. r. 

(pieczęć organu prowadzącego) 

 

Informacja o liczbie uczniów jednostki na miesiąc …………….…….. r. 

 

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

Adres jednostki: ………………………………………………………………... 

 
Liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja (stan na pierwszy dzień 

miesiąca) 

 

miesiąc: ……………………………. 

liczba uczniów: ……………………., 

w tym: 

 Liczba uczniów niepełnosprawnych (należy podać rodzaj niepełnosprawności  

z orzeczenia)…….. 

 Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

……………………….…… 

 Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi 

…………………... 

 Liczba uczniów należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej  

lub społeczności posługującej się językiem regionalnym 

……………. 

 Liczba uczniów klas I, II, III SP 

………………….. 

      

 

  

 
Uwagi………………………………………………………………………………….. 

 

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana dotacja: 

 

                          

 

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

 

                                                                   

                                                                                                       pieczątka i podpis 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/271/18

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 września 2018 r.

Id: EC557DF2-1486-443A-B802-B5C0BAF7E7F3. Podpisany



 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

 

 …………………………., dn. ……… r. 

(pieczęć organu prowadzącego)  

 

 

Informacja o wydatkach jednostki 

poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś otrzymanej za I półrocze,  

II półrocze,  rok …… 

 
Nazwa jednostki: ……………………………………………………………………………  

Adres jednostki: …………………………………….………………………………………  

 

Rozliczenie otrzymanej dotacji 

 

Kwota otrzymanej dotacji  

Kwota wydatków finansowanych z dotacji  

Różnica  

 

 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji  

 
Lp. 

 

Rodzaj wydatku Kwota poniesionych wydatków w: 

I półroczu II półroczu  Roku ….. 

1 Wydatki na wynagrodzenie 
 

 
  

2. Remonty bieżące 
 

 
  

3. 
Zakup materiałów  

i wyposażenia 
   

4. Zakup usług 
 

 
  

5. Pozostałe wydatki 
 

 
  

Razem ze środków dotacji: 
 

 

  

 

Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 
Uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                             (pieczątka i podpis)  

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/271/18

Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 września 2018 r.

Id: EC557DF2-1486-443A-B802-B5C0BAF7E7F3. Podpisany




