
UCHWAŁA NR XLIII/345/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały  Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014 roku 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół  prowadzonych na terenie Gminy 
Łochów przez osoby prawne inne niż  jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)  oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572, z późn. zm.)  Rada Miejska w Łochowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale  Nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół  prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez 
osoby prawne inne niż  jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, zmienia się treść Zał. Nr 2, który otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie 

Andrzej Suchenek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 4378



 

 

                 Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XLIII/345/2014 

Rady Miejskiej w Łochowie 

    z dnia 22.04.2014 r. 

……………………………….                                           

(pieczęć organu prowadzącego 

Placówkę oświatową) 

 

 

Termin złożenia do 10 

dnia każdego miesiąca 

                               Burmistrz Łochowa 

 

 

 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów 

Według stanu na pierwszy dzień miesiąca………20….roku 

 

 

1. Nazwa i adres przedszkola lub szkoły …..…………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..... 

 

2.Aktualna liczba  uczniów: 

 

a)  w przedszkolu: 

 

      …………………………………. 

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju 

niepełnosprawności:  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

b) w szkole: 

 

    …………………………………. 

z tego:  

- aktualna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych………………… 

- aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju 

niepełnosprawności: 

………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….. 

 

c) w przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzących wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem): 

 

      ……………………………………………………………………………. 

 

 

3. Wykaz uczniów (przedszkolaków) przedszkoli  oraz uczniów klas 

„zerowych” w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Łochów 

odbywających obowiązkowe wychowanie przedszkolne w ww. placówkach 

na terenie gminy Łochów:   

 

Lp. Nazwa Gminy Ilość 

uczniów 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

…………………………………..               ………………………………….. 

  (miejscowość, data)    (pieczątka imienna i czytelny podpis 

        osoby fizycznej lub przedstawiciela 

         osoby prawnej prowadzącej  

         dotowaną jednostkę) 
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