
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/166/2020 

RADY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych,  

dla których Powiat Wolsztyński jest organem dotującym, trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.17) Rada Powiatu Wolsztyńskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XII/73/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat 

Wolsztyński jest organem dotującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r., 

poz. 6689 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2019 r., poz.8548) zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje 

brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

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

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Janusz Mrozkowiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2020 r.

Poz. 5984



Załącznik do uchwały XXVI/166/2020 

Rady Powiatu Wolsztyńskiego 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

 

 

………….......……………………………………….. 
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej 

lub imię i nazwisko osoby fizycznej) 

Starosta Powiatu Wolsztyńskiego 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

…………………. 20……. roku* 

I. Nazwa i adres niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej oraz forma kształcenia (dzienna, zaoczna, 

stacjonarna, niestacjonarna, wieczorowa)  

 

 

 

II. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanej niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej 

 

 

 

III. Aktualna liczba uczniów* 

Miesiąc, na który ma być przekazana dotacja Faktyczna liczba uczniów, w pierwszym dniu miesiąca, 

 na który ma być przekazana dotacja, z podziałem na 

kształcone zawody (podział na zawody dot. niepublicznej 

szkoły policealnej i niepublicznej szkoły branżowej):  

  

Razem liczba uczniów………………. 

Z liczby uczniów wg zawodów:  

1. ………………………… - l. ucz………… 

2. ………………………… - l. ucz. ……….. 

3. ………………………… - l. ucz. ……….. 

4. ………………………… - l. ucz. ……….. 

5. ………………………… - l. ucz. ……….. 

6. ………………………… - l. ucz. ……….. 

7. ………………………… - l. ucz. ……….. 

8. ………………………… - l. ucz. ……….. 

W tym, z faktycznej liczy uczniów:  

liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem 

rodzajów niepełnosprawności 
Rodzaj niepełnosprawności 

……………………………………………………. 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………….. – l. ucz…………. 

liczba uczniów spełniających inną przesłankę - 

zwiększającą dotację naliczaną według subwencji 

oświatowej – określoną w rozporządzeniu MEN 

w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla podmiotów samorządu 

terytorialnego w danym roku 

Rodzaj przesłanki 

……………………………………………………. 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………….. – l. ucz…………. 

aktualna liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 
Liczba uczniów …………………………... 

aktualna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 
Liczba uczniów …………………………... 
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aktualna liczba uczniów uczęszczających do 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy 

zamierzają w roku budżetowym _____________ 

uzyskać świadectwo dojrzałości 

 

 

Liczba uczniów ……………………………... 

aktualna liczba uczniów uczęszczających do 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy  

uzyskali świadectwo dojrzałości w _________r. 

 

Liczba uczniów ……………………………... 

liczba uczniów szkoły policealnej, zamierzających 

w roku budżetowym_________ uzyskać dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………………… – l. ucz…………. 

w zawodzie: ……………………… – l. ucz…………. 

liczba uczniów, którzy w roku 

budżetowym__________ zakończyli szkołę 

policealną i  uzyskali świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje  zawodowe   

 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………………… – l. ucz…………. 

w zawodzie: ……………………… – l. ucz…………. 

aktualna liczba słuchaczy na kwalifikacyjnym 

kursie zawodowym 

 

Liczba słuchaczy ……………………………... 

liczba słuchaczy, którzy zakończyli w roku 

budżetowym____________ kwalifikacyjny kurs 

zawodowy i uzyskali świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie   

 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………………… – l. ucz…………. 

w zawodzie: ……………………… – l. ucz…………. 

IV. Informacja o uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych** 

Miesiąc, którego dotyczy informacja  

o frekwencji 
Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% 

obowiązkowych  zajęciach edukacyjnych  

w poprzednim miesiącu, na który została przyznana dotacja, 

z podziałem na kształcone zawody (podział na zawody dot. 

niepublicznej szkoły policealnej i niepublicznej szkoły 

branżowej) 

 

 

 

 

Razem liczba uczniów………………. 

Z liczby uczniów wg zawodów:  

1. ………………………… - l. ucz………… 

2. ………………………… - l. ucz. ……….. 

3. ………………………… - l. ucz. ……….. 

4. ………………………… - l. ucz. ……….. 

5. ………………………… - l. ucz. ……….. 

6. ………………………… - l. ucz. ……….. 

7. ………………………… - l. ucz. ……….. 

8. ………………………… - l. ucz. ……….. 

W tym, z liczby uczniów: 

liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem 

rodzajów niepełnosprawności 

Rodzaj niepełnosprawności 

……………………………………………………. 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………….. – l. ucz…………. 
liczba uczniów spełniających inną przesłankę - 

zwiększającą dotację naliczaną według subwencji 

oświatowej - określoną 

w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

podmiotów samorządu terytorialnego 

w danym roku 

 

Rodzaj przesłanki 
……………………………………………………. 

Razem liczba uczniów ………………., z tego 

w zawodzie: ……………….. – l. ucz…………. 
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V. Oświadczenia i podpisy osoby reprezentującej organ prowadzący 

 
Oświadczam, że wykazana liczba uczniów oraz absolwentów jest zgodna z danymi zawartymi w dokumentacji przebiegu 

nauczania. 
 

 

 

 

 

Miejscowość i data……………..……………………...                            Podpis………..……………             

*termin złożenia: do dnia 10. każdego miesiąca 

**termin złożenia: do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
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