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UCHWAŁA NR XLII/259/2017
RADY MIEJSKIEJ WITNICY
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na
terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
Na podstawie art. 90 ust. 4 w związku z art 78b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy
Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 811) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„określenie planowanej liczby uczniów / wychowanków ogółem uczęszczających do szkoły / placówki
z podziałem na lata szkolne, to jest za okres styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień danego roku
oraz liczbę uczniów / wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną i rodzaj niepełnosprawności z podziałem na
liczbę uczniów i rodzaje niepełnosprawności;”;
2) zmienia się załącznik nr 1 o którym mowa w § 3 ust. 5 do Uchwały Nr XXVIII/162/2016 Rady Miasta
w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r. - Informacja o liczbie dzieci (uczniów) wraz z oświadczeniem
o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Witnica na załącznik nr 1 – „Wzór
- Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów i/lub wychowanków” do niniejszej uchwały;
3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Niepubliczne przedszkole oraz niepubliczny oddział przedszkolny przy niepublicznej szkole
podstawowej otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji
w Gminie Witnica dla przedszkoli lub oddziału przedszkolnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Witnica.”;
4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ prowadzący niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację na
każdego ucznia w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji w Gminie Witnica dla niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Witnica.”;
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5) wprowadza się załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca
2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji poprzez wprowadzenie § 5 ust. 1a
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„1a. Wzór informacja roczna o faktycznej liczbie uczniów i/lub wychowanków w przedszkolach, innych
formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach, w których realizowany jest obowiązek szkolny
z uwzględnieniem absolwentów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Pundyk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–3–

Poz. 565

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/259/2017
Rady Miejskiej Witnicy
z dnia 23 lutego 2017 r.
Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów i/lub wychowanków
I. Dane o organie prowadzącym:
a. Nazwa organu prowadzącego: ……………………………………………………...............................
b. Adres organu prowadzącego: ……………………………………………………….............................
II. Dane o szkole / placówce:
a. Nazwa szkoły / placówki: …………………………………………………………..............................
b. Adres szkoły placówki: ……………………………………………………………..............................
c. Typ szkoły / placówki: ……………………………………………………………...............................
III. Dane o liczbie uczniów:
Na podstawie wymienionej dokumentacji, tj. …………………………………………………. informuję, że
liczba uczniów / wychowanków wg stanu na dzień 1 ………………………… (podać miesiąc i rok) wynosi
………….…….., w tym:

Liczba dzieci / uczniów na
ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego składanie
informacji
za miesiąc
rok
2,5-latki
3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Liczba dzieci / uczniów
w miesiącu, w którym składana
jest informacja
za miesiąc
rok
2,5-latki
3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

Prognozowana liczba dzieci /
uczniów w miesiącu następnym

za miesiąc
rok
2,5-latki
3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6
klasa 7
klasa 8

- liczba uczniów / wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
poradnię psychologiczno - pedagogiczną i rodzaj niepełnosprawności (dla każdej osobno):
…..…………………

……………………………………………

(liczba uczniów)
- uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

(rodzaj niepełnosprawności )
…………….
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Jednocześnie informuję, że liczba uczniów / wychowanków uczestniczących w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć w poprzednim miesiącu wyniosła: ………………….
.............................................................................
(data, imię i nazwisko sporządzającego zestawienie, nr telefonu)
.............................................................................
(data, podpis i pieczątka organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/259/2017
Rady Miejskiej Witnicy
z dnia 23 lutego 2017 r.
Informacja roczna o faktycznej liczbie uczniów i/lub wychowanków

Miesiąc

Liczba uczniów na
pierwszy dzień
miesiąca

Liczba uczniów /
wychowanków
posiadających
orzeczenie
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydanego przez
poradnię
psychologiczno pedagogiczną

Uczniowie objęci
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju dziecka

Liczba uczniów na
ostatni dzień
miesiąca
(uczestniczących
w co najmniej 50%
obowiązkowych
zajęć edukacyjnych)

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
I. Rozliczenie dotacji:
Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Witnica w ………………. roku w wysokości
………………………. (słownie: ………………………………..…) została wykorzystana na:
Lp.

Wyszczególnienie wykorzystania dotacji zgodnie
z art. 90 ust. 3d ustawy

Kwota

1.
2.
3.
itd.
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji
.............................................................................
(data, podpis i pieczątka organu prowadzącego)

Nazwa, numer i data
dokumentu księgowego

