DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
podpisany przez:
Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 16 marca 2018Elektronicznie
r.
Anna Zacharia; LUW
Data: 16.03.2018 15:03:41

Poz. 679
UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2018
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne
i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2017. 1875 t.j. zm. Dz. U. 2017.2232), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017. 2203) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje
§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się § 3 ust. 3 i otrzymuje on brzmienie:
§ 3.3 Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji, o której mowa w ust. 2, określa wzór
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3 w brzmieniu jak w załącznikach.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Marciniak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/300/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 8 marca 2018 r.

Burmistrz Trzciela

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Trzciel
na rok ……………..
1. Dane przedszkola/szkoły
Pełna nazwa
Adres
E-mail:
Nr. telefonu:
REGON
2. Dane osoby prowadzącej przedszkole/ szkołę:
Nazwa osoby prowadzącej
Adres osoby prowadzącej E-mail:
Nr. telefonu:
NIP
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie
aktualne zaświadczenie)

4. rachunek bankowy przedszkola / szkoły:
Nazwa banku:
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:
5. Planowana miesięczna liczba uczniów w:

a. przedszkolu:
Ogółem
-w tym liczba dzieci spoza Gminy Trzciel
ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

b. innej formie wychowania przedszkolnego:
w tym: ogółem w oddziale przedszkolnym „0”
- w tym uczniowie spoza Gminy Trzciel
Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień
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6. Liczba uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności.
Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjnowychowawczych
przedszkole

Inna forma wychowania
przedszkolnego

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
niewidomy
słabowidzący
niesłyszący
słabosłyszący
niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją
niepełnosprawność sprężona
autyzm, w tym z zespołem Aspergera
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

...........................………………………………………..
Data, Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej
Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/300/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 8 marca 2018 r.
Burmistrz Trzciela
Informacja miesięczna o aktualnej
liczbie uczniów wg stanu na pierwszy
dzień roboczy………….. (miesiąc/ rok)
1. Pełna nazwa i adres przedszkola/szkoły;
Pełna nazwa
Adres
REGON
2. Rachunek bankowy przedszkola / szkoły właściwy do przekazania należnej dotacji:
Nazwa banku:
Nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego zgodnie z umową zawartą z bankiem:

Numer rachunku bankowego:
3. Liczba uczniów w:

a.

ogółem

przedszkolu:

w tym uczniowie
niepełnosprawni

ogółem
-w tym liczba dzieci spoza Gminy Trzciel
ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

b.

innej formie wychowania przedszkolnego:
- w tym uczniowie spoza Gminy Trzciel
ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

4. Liczba uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności.
Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjnowychowawczych
przedszkole
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
niewidomy

Inna forma wychowania
przedszkolnego
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słabowidzący
niesłyszący
słabosłyszący
niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją
niepełnosprawność sprężona
autyzm, w tym z zespołem Aspergera
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

…………………………………..
Data, Czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej
Termin składania wniosku do 7 dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do 4 dnia tego
miesiąca
Do wniosku należy dołączyć wykaz uczniów/ dzieci (imię i nazwisko, data urodzenia, a przy
dzieciach spoza Gminy Trzciel podać nazwę gminy w której dziecko zamieszkuje)
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/300/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 8 marca 2018 r.
Burmistrz Trzciela
Rozliczenie dotacji podmiotowych otrzymanych w roku .................
1. Dane przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego:
Nazwa/ adres
2. Rozliczenie liczby uczniów/wychowanków w: przedszkolu/szkole/innej formie wychowania
przedszkolnego, na których przekazano dotacje:

L.p.

Miesiąc

Liczba uczniów
wykazanych w:
- informacjach
miesięcznych
o
aktualnej liczbie
uczniów

1

2

3

1

styczeń

2

luty

3

marzec

4

kwiecień

5

maj

6

czerwiec

7

lipiec

8

sierpień

9

wrzesień

w tym liczba uczniów
niepełnosprawnych oraz
objętych zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi

w tym liczba uczniów
objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

4

5

10 październik
11 listopad
12 grudzień
13 Razem [suma poz. 1-12]
14 Kwota dotacji należnej na liczbę uczniów:

Uwaga: w przypadku przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego tabelę nr 2 sporządza
się oddzielnie dla każdego przedszkola/ szkoły/ innej formy wychowania przedszkolnego i dołącza się do
niniejszego rozliczenia
3. Rozliczenie liczby uczniów/wychowanków w: przedszkolu/szkole/innej formie wychowania
przedszkolnego, spoza Gminy Trzciel:

L.p.

Miesiąc

Liczba uczniów
wykazanych w:
- informacjach
miesięcznych
o
aktualnej liczbie
uczniów

1

2

3

1

styczeń

2

luty

3

marzec

w tym liczba dzieci spoza Trzciel

Nazwa gminy z której pochodzi
dziecko

4

5
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10 październik
11 listopad
12 grudzień
13 Razem [suma poz. 1-12]

Uwaga: w przypadku przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego tabelę nr 3 sporządza
się oddzielnie dla każdego przedszkola/ szkoły/ innej formy wychowania przedszkolnego i dołącza się do
niniejszego rozliczenia
4. Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji dla
przedszkolnego

przedszkola/ szkoły / innej formy wychowania

Wyszczególnienie

L.p.
1.

Kwota dotacji otrzymanej łącznie w okresie od ………..r. do .………
r.

2.

Kwota dotacji należnej wynikającej z liczby uczniów ( z pkt.2 poz. 14

3.

Kwota nadmiernie pobranej dotacji ( różnica pkt.4 poz. 1-2

4.

Kwota dotacji wykorzystanej ( nie wyższa niż kwota dotacji należnej)

5.

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu ( różnica
z pkt. 4 poz. 2-4 )

Kwota

5. Zestawienie wydatków bieżących przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego,
sfinansowanych z dotacji, wykorzystanych zgodnie z art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty oraz art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w okresie objętym rozliczeniem:

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana ze środkami z dotacji
podmiotowej

1

2

3

1

wynagrodzenia nauczycieli netto

2

wynagrodzenia pozostałych pracowników netto

3

pochodne od wynagrodzeń po stronie pracodawcy i pracownika,

3a

składki do ZUS

3b

podatek

4

opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna)

5

zakupy materiałów i wyposażenia szkoły/placówki

6

zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych

7

wynajem pomieszczeń

Inne:*
8

XXXXXXXXX
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9
10
SUMA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI

Uwaga: w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-7) należy dokładnie
określić ich nazwy
Termin składania rozliczenia do 20 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji
.........................................................................
Data, czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej
Uwagi - Urzędu Miejskiego w Trzcielu

