
 

 

UCHWAŁA NR V/42/19 

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) 

Rada Miejska w Sobótce 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub osoba 

upoważniona przez ten organ zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce w terminie 

do 10-tego każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy roboczy 

dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja, w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych.”. 

§ 2. Zmianie ulega treść załączników nr 1, 2, 3 do uchwały nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 

30 stycznia 2018 r., które otrzymują brzmienie, jak w załączniku 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.  

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce: 

H. Piwowarska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 2084



Załącznik nr 1 do uchwały nr V/42/19 

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……….. 

Termin złożenia wniosku: do 30 września roku bazowego 

1. Dane placówki wychowania przedszkolnego / szkoły: 

Pełna nazwa 

 
Adres siedziby 

 
Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby placówki wychowania 

przedszkolnego/szkoły) 

 

 
REGON 

 
Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła) 

 
Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

 
Nazwa banku 

 
Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja 

 

 

2. Planowana miesięczna liczba uczniów ogółem: 

PRZEDSZKOLE STYCZEŃ- SIERPIEŃ WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 
Ogółem liczba uczniów 
 
- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Sobótka 
 
Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju* 
 
Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem** 

 

………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO STYCZEŃ- SIERPIEŃ WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 
Ogółem liczba uczniów 
 
- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Sobótka 
 
Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju* 
 
Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem** 

 

………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

SZKOŁA PODSTAWOWA STYCZEŃ- SIERPIEŃ WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 
Ogółem liczba uczniów 
 
- w tym ogółem liczba uczniów spoza gminy Sobótka 
 
Ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju* 
 
Ogółem liczba dzieci realizujących obowiązek przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem** 

………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 

………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
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3. Planowana miesięczna liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: 

 Waga Przedszkole Inna forma 

wychowania 

przedszkolnego 

Szkoła 

Podstawowa 

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 sprzężona     
Autyzm, w tym zespół Aspergera     
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze     

*dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, o której mowa 

w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 

**dotyczy uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub szkolny poza przedszkolem/ inną forma wychowania przedszkolnego/ 

szkołą, na podstawie decyzji, o których mowa w art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 

 

 

 

Miejscowość…………………………., dnia…………… ………………..…………………………… 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/42/19 

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. 

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE UCZNIÓW 

miesiąc……………………... rok…………… 

1. Dane placówki wychowania przedszkolnego / szkoły (pełna nazwa i adres): 

 

 

 

2. Rachunek bankowy placówki, na który ma być przekazana dotacja: 

Nazwa banku 

 
Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja 

 

3. Aktualna liczba uczniów w miesiącu ………………………, odzwierciedlona w dokumentacji 

placówki: 

 

a) z gminy Sobótka 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Adres zamieszkania 

    

    

    

    

b) z innej gminy 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Adres zamieszkania / nazwa gminy 

    

    

    

    

 

4. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa 

w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe: 

 

 Waga Przedszkole Inna forma 

wychowania 

przedszkolnego 

Szkoła 

Podstawowa 

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     
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Niepełnosprawność sprzężona     
Autyzm, w tym zespół Aspergera     
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze     

 

Miejscowość…………………………., dnia………………… .........……………………………… 

        (pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/42/19 

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA ROK …………… 

Termin składania rozliczenia: do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji lub 30 dni  

od zakończenia działalności. 

1. Dane placówki wychowania przedszkolnego / szkoły (pełna nazwa i adres): 

 

 

2. Dane organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego / szkołę: 

 

 

3. Zbiorcze zestawienie otrzymanych dotacji dla placówki wychowania przedszkolnego / szkoły: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
1 Łączna kwota dotacji otrzymanej w okresie od…………………………………… 

do………………………………………… 
 

2 Kwota dotacji należnej na faktyczna liczbę uczniów (wynikająca z pkt 3) 

 
 

3 Kwota nadmiernie pobranej dotacji (różnica między poz. 1 i 2) 

 
 

4. Faktyczna liczba uczniów w placówce wychowania przedszkolnego / szkole, na których otrzymano 

dotację: 

Lp. Miesiąc Ogółem w tym 
liczba uczniów objętych 

kształceniem specjalnym 
liczba dzieci objętych 

wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

liczba uczestników 

zajęć rewalidacyjno - 

wychowawczych 
1 Styczeń     
2 Luty     
3 Marzec     
4 Kwiecień     
5 Maj     
6 Czerwiec     
7 Lipiec     
8 Sierpień     
9 Wrzesień     
10 Październik     
11 Listopad     
12 Grudzień     
Kwota dotacji należnej na 

faktyczną liczbę uczniów 

(suma poz. 1-12) 

    

5. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym: 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 
1 Wynagrodzenia nauczycieli  
2 Wynagrodzenie dyrektora  
3 Wynagrodzenia pozostałych pracowników  
4 Pochodne od wynagrodzeń, nieujęte w pkt 1 i 2  
5 Opłaty za media  
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6 Zakup materiałów i wyposażenia placówki  
7 Zakup pomocy dydaktycznych  
8 Zakup usług  
9 Wynajem pomieszczeń  

10 Wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego 

oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art.35 

ust.4 ustawy* 

 

11 Inne wydatki**  
11.1 ………………………………….  
11.2 ………………………………….  

RAZEM  

*dotyczy wydatków finansowanych z dotacji przekazywanych począwszy od 1 stycznia 2019 r. na uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, uczniów 

objętych kształceniem specjalnym i uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach
 

**w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (pkt 1-10) należy dokładnie określić ich nazwy
 

 

Miejscowość………………………..,dnia……………….                       ………………………................... 

(pieczątka  i czytelny podpis organu prowadzącego)
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