
UCHWAŁA NR XLV/251/18
RADY GMINY KOTLA

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/239/18 Rady Gminy Kotla z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących 

wychowanie przedszkolne w innych formach oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2017r. 
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2203) Rada Gminy Kotla uchwala,  co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/239/18 Rady Gminy Kotla z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie 
przedszkolne w innych formach oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego”,

2) Rozdział II otrzymuje brzmienie: „Tryb przekazywania i rozliczania dotacji”,

3) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku likwidacji w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, 
przedszkola niepubliczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego rozliczają dotację 
przekazaną w danym roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, zgodnie z ust. 3 w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji”,

4) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla niepublicznych przedszkoli oraz 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) ustalana 
jest na podstawie informacji miesięcznej z miesiąca poprzedzającego okres wakacyjny”,

5) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku przerwy wakacyjnej 
dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów”,

6) załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/239/18 Rady Gminy Kotla z dnia 22 marca 2018r., Część IV otrzymuje 
brzmienie: „INFORMACJA O DOTACJI”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla.

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

Przewodnicząca Rady:
H. Przybylska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2018 r.

Poz. 2672



Załącznik do Uchwały Nr  XLV/251/18           

Rady Gminy Kotla z dnia 8 maja 2018r. 

    

 

                       Wójt Gminy  

                    Kotla  

 

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 

 

 

 

 

 

………………………….………………… 

(pieczęć dotowanego) 

 

 

.....……………………………………………. 

(numer sprawozdania) 

 

………………………………………………. 

(data wpływu sprawozdania do dotującego) 

 

CZĘŚĆ I – DANE DOTYCZĄCE DOTOWANEGO 

1 Nazwa dotowanego  

2 NIP  

3 Regon  

4 Adres do korespondencji 

Ulica, numer: 

Kod pocztowy, miejscowość: 

Województwo: 

5 Telefon  

6 Fax  

7 

Osoba upoważniona do 

składania wyjaśnień 

i uzupełnień dotyczących 

informacji 

Imię i nazwisko: 

Tel. kontaktowy: 

E-mail: 

 

CZĘŚĆ  II – LICZBA UCZNIÓW 

Aktualna liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który 

udzielana jest dotacja 

 

 

 

Faktyczna liczba uczniów w miesiącu poprzednim tj. ……………………: 

1 liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kotla  

2         - z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z gminy Kotla   

3 liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin  

4         - z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z innych gmin  
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CZĘŚĆ  III – LICZBA UCZNIÓW 

 

Lista imienna uczniów uczęszczających na zajęcia w miesiącu bieżącym tj.…………......   

Lp. 
Nazwisko i imię 

ucznia 

Data 

urodzenia 

Adres 

zamieszkania 

Nazwa 

gminy 

Niepełnosprawność 

tak/nie 

1      

2      

...      

 

Lista imienna uczniów uczęszczających na zajęcia w miesiącu poprzednim tj. …..……….. 

Lp. Nazwisko i imię ucznia 
Data 

urodzenia 

Adres 

zamieszkania 
Nazwa gminy 

Niepełnosprawn

ość 

tak/nie 

1      

2      

...      

 

 

 

CZĘŚĆ IV – INFORMACJA O DOTACJI  

otrzymanej w miesiącu …………… roku …... 

Dotacja  

(w zł) 
Liczba uczniów 

Należna 

dotacja 

(kol.2xkol.4) 

Kwota 

otrzymanej 

dotacji 

Nadpłata/ 

Niedopłata  

(suma kol.5-

kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

na 1 ucznia  
(bez niepełno-

sprawnych) 
  

  
na 1 ucznia 

niepełno-

sprawnego 

 
niepełno-

sprawnych 
  

Suma  

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Miejsce i data 

 

 

 

……………………………….. 

Podpis i pieczęć imienna 
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INFORMACJE ORGANU DOTUJĄCEGO 

Dotacja 

(w zł) 
Liczba uczniów 

Należna 

dotacja 

(kol.2xkol.4) 

Kwota 

przekazanej 

miesięcznej 

zaliczki 

dotacji 

Nadpłata/ 

Niedopłata  

(suma kol.5-

kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

na 1 ucznia  
(bez 

niepełnosprawnych) 
  

  na 1 ucznia 

niepełno-

sprawnego 
 niepełnosprawnych   

Suma  

 

Akceptacja sprawozdania przez organ dotujący 

  

 

 

………………………………..        

Miejsce i data 

 

 

        ……………………………….. 

            Podpis i pieczęć imienna 

 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2672


		2018-05-19T08:39:26+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




