DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 kwietnia 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 846

Data: 03.04.2018 15:19:19

UCHWAŁA NR XXXII/206/2018
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1875 z późn.zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/198/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 2018r w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienia się
załącznik nr 1 i załącznik nr 2, które otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dunajska
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/206/2018
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 26 marca 2018r.
………………….................….
(pieczęć organu prowadzącego)
……………….........……… dnia ….................……… r.
(nazwa miejscowości)
WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………………...
...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….......................
(nazwa i adres jednostki dotowanej)
1) numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji jednostek niepublicznych prowadzonej przez
Gminę Trzebiechów: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………..
2) Imię i nazwisko lub nazwa osoby prowadzącej jednostkę dotowaną: .................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...
3) Planowana liczba uczniów ogółem: .....................................................................................................................
4) Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych .................................................................................................
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Pesel

Oznaczenie
Wagi 1

Wartość
Wagi 1

Klasa 2

1
2
3
4
5
5) Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju3 – …………………………………
6) Planowana liczba uczniów pełnosprawnych do lat 5 niebędących mieszkańcami Gminy Trzebiechów3 –
………………………………………………………………………………………………………….…………
7) Nazwa banku i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola / innej formy wychowania
przedszkolnego, na który ma być przekazywana należna dotacja: ..........................................................................

…….…………………………
(podpis wnioskodawcy)
1

Oznaczenie wagi wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
2
W przypadku wychowania przedszkolnego wpisać rok urodzenia
3
Dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/206/2018
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 26 marca 2018r.
…………………………………..
(miejscowość, data)
INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW
za miesiąc ………………... …………….. r.
Nazwa organu prowadzącego: ……………………………………………….……………………………………
Adres organu prowadzącego: ……………………………………………………………………….……………..
Nazwa jednostki: …………………………………………………………………………………………………..
Adres jednostki: ……………………………………………………………………………………………………
Ogólna liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja (stan na pierwszy roboczy dzień
miesiąca) ………………………………………………………………………………………………………….
1) Liczba uczniów ogółem: ……………………….,
2) Informacja o uczniach niepełnosprawnych .................................,
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Pesel

Oznaczenie
Wagi 1

Wartość
Wagi 1

Klasa 2

1
2
3
4
5
3) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju3 – ………………………..……………………
4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola / innej formy wychowania
przedszkolnego , na który ma być przekazywana należna dotacja: ........................................................................
...................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: ……………………………….....................................
Numer telefonu: ………………………………………………………..…………………………………………..

………………………………………
Miejscowość i data
.…………………………………
pieczątka i podpis
1

Oznaczenie wagi wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
2
W przypadku wychowania przedszkolnego wpisać rok urodzenia
3
Dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
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Adnotacje urzędowe
1. Faktyczna liczba uczniów …………………………………………….…………………………………….
2. Liczba uczniów bez uczniów niepełnosprawnych …………………...……………………………………..
3. Stawka dotacji na ucznia ………………………...………………….………………………………………
4. Należna dotacja (2 x 3) …………………..……………………..…………………………………………..
5. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ……………………...…..…………………………..
6. Stawka dotacji na ucznia ………………………………………………...….………………………………
7. Należna dotacja (5 x 6) ……………...……….……………………………………………………………..
8. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ……………………………………………………...
9. Stawka dotacji na ucznia ………………………………..………..…………………………………………
10. Należna dotacja (8 x 9) ……………………..……….…...………………………………………………..
11. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ……….…………………..………………………..
12. Stawka dotacji na ucznia ………………..…………………………………………………………………
13. Należna dotacja (11 x 12) ………..….…………………...………………………………………………..
14. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ………….……………….………………………..
15. Stawka dotacji na ucznia ……………………………….…………………………………………………
16. Należna dotacja (14 x 15) …………………….……….…………………………………………………..
17. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………..…….……………………
18. Stawka dotacji na ucznia …………….……………..……………..………………………………………
19. Należna dotacja (17 x 18) ……………..…………………..….……….…………………………………..
20. Należna dotacja ogółem na uczniów niepełnosprawnych …………….…………………………………..
21. Należna dotacja ogółem (4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19) ………………..……………………………………
Kwota należnej dotacji do przekazania w miesiącu ……………….. roku – ………………..……..……………..

…………………………
(Sporządził)

..................................

………………………………

(data)

(Zatwierdził)

