
 
UCHWAŁA NR XVIII/285/17 

RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia  28 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli 

i  innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Polkowice oraz trybu  

i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

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. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 80 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/269/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

funkcjonujących na terenie gminy Polkowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 891) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

E. Stańczyszyn 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1619



 
……………………………                                 
(pieczęć nagłówkowa placówki) 

         Polkowice, dnia..................... 
 

          
 
         Burmistrz Polkowic 

 
 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 
 

o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków uczęszczających do 
..................................................................................................................................................................  

(szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego*) 

 

w miesiącu ………………………………. (wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca) 
 
 

1. Niniejszym informuję, że liczba uczniów/wychowanków uczęszczających do placówki jest zgodna 
ze stanem na pierwszy dzień roboczy miesiąca ………........….... i wynosi: 
           (wskazać miesiąc) 

Wyszczególnienie 
W miesiącu składania 

informacji 

Liczba uczniów/wychowanków w ewidencji ogółem: 
w tym: 

 

 liczba uczniów/wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Polkowice 
 

 

 liczba uczniów/wychowanków zamieszkałych na terenie innych gmin 
 

 

 
2. Szczegółowa informacja o liczbie: uczniów lub wychowanków niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 
dziecka; uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego: 

 

Wyszczególnienie w miesiącu składania informacji  
Liczba uczniów/ 
wychowanków 

Wskazanie rodzaju 
niepełnosprawności,  

nr i data wydania 
orzeczenia lub  

nr i data wydania opinii 

 liczba uczniów/wychowanków 
niepełnosprawnych  
 - w tym z innej gminy (wskazać gminę) 

  

 liczba objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dziecka 
- w tym z innej gminy (wskazać gminę) 

  

 liczba uczęszczających na zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze 
- w tym z innej gminy (wskazać gminę) 

  

 
3. Alfabetyczna lista uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na których 
ma być udzielona dotacja - ..........................  
                                                                     (wpisać miesiąc)

 

Lp. 
Nazwisko i imię ucznia* 

(alfabetycznie) 
Data 

urodzenia 
PESEL 

Adres zamieszkania  
(w tym gmina) 

Uwagi** 

1.      

…      
 
* Należy dokonać podziału na oddziały, jeżeli funkcjonują w przedszkolu lub na klasy w przypadku szkoły danego typu i rodzaju. 
** W uwagach wpisać m.in. informację o załączeniu oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziecka, 
również miejsce na uwagi organu dotującego. 

Załącznik do uchwały nr XVIII/285/17

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 28 marca 2017 r.
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4. Przyczyny zmiany liczby uczniów/wychowanków (w odniesieniu do informacji złożonej za poprzedni 
miesiąc): 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów/wychowanków 
Nazwisko i imię ucznia/wychowanka 

1. Nowoprzyjęci   

2. Rezygnujący   

3. Skreśleni z listy   

4. Inne przyczyny (jakie)   

 
 
Niniejszym oświadczam, że powyżej przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym i mają 
potwierdzenie w dokumentacji placówki. 
 

.................................................. 
(czytelny podpis i pieczęć osoby  

reprezentującej organ prowadzący) 
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