DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 8 marca 2018Elektronicznie
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
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UCHWAŁA NR XXXIX/252/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017., poz. 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017. poz. 1875 ze zm.)
§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowe Miasteczko;
2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko;
3. jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego, na której prowadzenie przekazywana jest dotacja z budżetu Gminy Nowe
Miasteczko
§ 3. 1. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Nowe Miasteczko zwanej dalej dotacją, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały. Wniosek ten składa się do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Dotacja o której mowa będzie przekazywana na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wskazane w informacji
miesięcznej, składanej przez podmiot jednostki dotowanej, szkołę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca,
według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez podmiot prowadzący placówkę, szkołę
we wniosku o udzielenie dotacji.
§ 4. 1. Rozliczenie dotacji podmiot prowadzący jednostkę dotowaną ma obowiązek złożyć w terminie do
dnia 25 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji. Wzór rozliczenia wykorzystanej dotacji
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Podstawą do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez
podmiot prowadzący jednostkę dotowaną jest imienne upoważnienie do kontroli wystawione przez Burmistrza,
w którym wskazany będzie termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot nie później niż 7 dni
przed terminem rozpoczęcia kontroli.
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2. Osoby przeprowadzające kontrolę sporządzają z dokonanej kontroli protokół w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się kontrolowanemu.
3. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości Burmistrz wydaje zalecenie pokontrolne
oraz określa ich termin wykonania przez podmiot prowadzący jednostkę dotowaną.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku
Michał Brysik
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/252/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 26 lutego 2018 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO
NA ROK ……………
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego jednostkę dotowaną:
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………….…………………………………………………………….........................................
2. Nazwa i adres jednostki dotowanej:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..............................................
3. Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji jednostki dotowanej:
…………………………………………………………………………………………………......................
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na której przekazana będzie dotacja:
…………………………………………………………………………………………………......................
5. REGON,NIP ………………………………………………………………………………..........................
6. Planowana liczba dzieci w przedszkolu z podziałem na lata szkolne:
-

rok szkolny …………/………… …………………….
Liczba dzieci niepełnosprawnych ………………………….
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ……………………..
7. Planowana liczba dzieci w innej formie wychowania przedszkolnego z podziałem na lata szkolne:

-

rok szkolny …………/………… ……………………..
Liczba dzieci niepełnosprawnych ………………………….
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ……………………..
8. Planowana liczba uczniów w szkole podstawowej z podziałem na lata szkolne:

-

rok szkolny …………/………… ……………………..
Liczba uczniów niepełnosprawnych ………………………….
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………
Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ……………………..
……………………………………….
Miejscowość, data

……..…………………………………………
Czytelny podpis (pieczątka) składającego wniosek
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/252/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 26 lutego 2018 r.
INFORMACJA O LICZBIE DZIECI
1. Miesiąc ..............................................

rok ................................ :

2. Nazwa i adres jednostki dotowanej:
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..........................................
3. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną:
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..........................................
4. Liczba dzieci w przedszkolu:
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasteczko ………………………………………………………..
dzieci z innych gmin ………………………………………………………………………………………...
dzieci niepełnosprawnych……………………………………………………………………………………
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………………………………………..
liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych …………………………………………………
ogółem: ……………………………………………………………………………………………………...
5. Liczba uczniów w innej formie wychowania przedszkolnego:
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasteczko ………………………………………………………..
dzieci z innych gmin ………………………………………………………………………………………...
dzieci niepełnosprawnych……………………………………………………………………………………
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………………………………………..
liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych …………………………………………………
ogółem: ……………………………………………………………………………………………………...
Liczba uczniów w szkole podstawowej:
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasteczko ………………………………………………………..
uczniów z innych gmin ……………………………………………………………………………………...
uczniów niepełnosprawnych…………………………………………………………………………………
uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………………………………………..
liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych …………………………………………………
ogółem: ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………..
Miejscowość i data

………………………………………….
Czytelny podpis (pieczęć) składającego oświadczenie

POUCZENIE:
Termin złożenia informacji do dnia 10 każdego miesiąca.
Miejsce złożenia informacji - Urząd Miejski, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–5–

Poz. 563

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/252/2018
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 26 lutego 2018 r.
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI JEDNOSTKI DOTOWANEJ
Nazwa podmiotu prowadzącego, adres:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa jednostki dotowanej oraz adres:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Okres rozliczeniowy:
………………………………………………………………………………………………………………
Rozliczenie dotacji:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miesiąc

Liczba dzieci
Liczba dzieci
Dzieci
objętych wczesnym
zamieszkałych na terenie
Kwota dotacji
niepełnosprawne wspomaganiem
Gminy Nowe Miasteczko
rozwoju

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Ogółem
Miejscowość, data ...........................................................................
Czytelny podpis (pieczęć) składającego rozliczenie ……………………………………
POUCZENIE:
Termin złożenia informacji do dnia 15 stycznia następnego roku.
Miejsce złożenia informacji - Urząd Miejski, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko

