
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/239/2020 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji o których mowa 
w art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z póź. zm.) po konsultacjach  z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,  

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala: 

§ 1.  W Uchwale Nr XLVII/396/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji o których mowa w art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203 z póź. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do nin. uchwały. 

2. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do nin. uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 października 2020 r.

Poz. 7598



Załącznik nr 1 

                                                                                                            do uchwały nr XXXVI/239/2020 

                                                                                                            Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 28 października r. 

       …………………………….. 

(pieczątka osoby prawnej lub imię 

i nazwisko osoby fizycznej - 

prowadzących dotowany podmiot) 

 

  

 

 

MIESIĘCZNA  INFORMAJCA  O  FAKTYCZNEJ  LICZBIE  UCZNIÓW 

 

 

Dane o organie prowadzącym 

Nazwa ............................................................................................................................. 

Adres .............................................................................................................................. 

 

Dane o szkole/przedszkolu 

Nazwa ............................................................................................................................. 

Adres .............................................................................................................................. 

 

 

Informuję, że liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ……...........................................  

 

I.  w szkole podstawowej wynosi                                                        ..................... 

 

w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka           .................... 

 

Pkt Rodzaj niepełnosprawności Liczba 

uczniów 

W  tym 

Liczba 

uczniów w 

klasach I-

III 

Liczba uczniów  

mniejszości 

narodowych i 

grup etnicznych 

1 Niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, 

niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym(na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego) 

   

2 Niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją(na podstawie orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego) 

   

3 Niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym(na 

podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego)

  

   

4 Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim 

objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi , z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych)  

   

5 inna niepełnosprawność (wymienić jaka:……………..)    

6 uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                                   

 Liczba uczniów niepełnosprawnych ogółem (suma pkt.1-5)   
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II.  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wynosi                                       ….…………..  

 

w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka    ...................... 

 

Pkt Rodzaj niepełnosprawności Liczba 

uczniów 

1 Niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim(na podstawie orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego) 

 

2 Niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym(na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego)

  

 

3 Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi , z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)  

 

4 inna niepełnosprawność (wymienić jaka:……………..)  

5 uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                                  

 Liczba uczniów niepełnosprawnych ogółem (suma pkt.1-4)  

 

 

                                                   

 

Nazwa i numer rachunku bankowego: 

 

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

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

 

 

 

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

Miejscowość, data               Podpis i pieczątka  osób działających  

             w imieniu organu prowadzącego 
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Załącznik nr 2 

                                                                                                                       do uchwały nr XXXVI/239/2020 

                                                                                                                       Rady Gminy Rudziniec 

 z dnia 28 października r. 

        …………………………….. 

(pieczątka osoby prawnej lub imię 

i nazwisko osoby fizycznej - 

prowadzących dotowany podmiot 

 

 

 

Wójt Gminy Rudziniec 

                      Rozliczenie  otrzymanej dotacji za okres półrocza/ roku ……... 

 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddziały 

przedszkolne:........................................................................................................………….............................., 

2. Rozliczenie za okres: 

a) od 1.01. ......... r. do ................ r., 

b) za …………….. rok. 

 

3. Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana na uczniów 

pełnosprawnych: ………….. zł; wykorzystana: ………….. zł. 

  

 Kwota dotacji (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) na kształcenie specjalne, otrzymana: 

………….. zł; wykorzystana: ………….. zł. 

 

4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły, szkoły w której zorganizowano oddziały przedszkolne : 

Miesiąc 
Liczba uczniów 

ogółem 

w tym 

Liczba uczniów 

niepełnospra- 

wnych (na 

podstawie 

orzeczeń o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego) 

Liczba 

uczestników 

zajęć 

rewalidacyjno.- 

wychowawczych 

Liczba uczniów 

objętych wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju  

Styczeń     

Luty     

Marzec     

Kwiecień     

Maj     

Czerwiec     

Lipiec     

Sierpień     

Wrzesień     

Październik     

Listopad     

Grudzień     

RAZEM     
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5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych : 

Miesiąc 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym liczba uczniów  

i nazwa 

gminy, z terenu 

której 

pochodzą dzieci 

niebędących 

uczniami 

obowiązkowego 

wychowania 

przedszkolnego 

(„zerówki”) 

w tym 

Liczba 

uczniów 

niepełnospra- 

wnych( na 

podstawie 

orzeczeń o 

potrzebie 

kształcenia 

specjalnego) 

Liczba 

uczestników 

zajęć 

rewalidacyjno.- 

wychowawczych  

Liczba uczniów 

objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

Styczeń      

Luty      

Marzec      

Kwiecień      

Maj      

Czerwiec      

Lipiec      

Sierpień      

Wrzesień      

Październik      

Listopad      

Grudzień      

 

6. Zestawienie wydatków dotowanej szkoły, szkoły w której zorganizowano oddziały przedszkolne 

sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym: 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku 

      1. Wynagrodzenia nauczycieli i dyrekcji  oraz ich        

średnia liczba w etatach. 

 

W tym :wynagrodzenie  dyrektora  - z podaniem kwot w 

poszczególnych miesiącach (dotyczy także zatrudnienia 

na podstawie umowy cywilnoprawnej) 

 

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników 

wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi 

organizacyjno-finansowej i ich średnia liczba w etatach 

 

3. Pochodne od wynagrodzeń, nieujęte w punktach 1-2  

4. Zakup materiałów i wyposażenia  

5. Opłaty za media  

6. Zakup pomocy dydaktycznych  

7. Zakup usług (w tym remonty i usługi)  

8. Wynajem pomieszczeń  

9. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:  

10. Minimalna kwota obowiązkowych wydatków na  
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kształcenie specjalne, wyliczona zgodnie z art. 35 ust. 5 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

    11. Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na kształcenie 

specjalne 

 

RAZEM (poz.1-9,11):  

 

7. Zestawienie wydatków dotowanego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych  sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym: 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku 

      1. Wynagrodzenia nauczycieli i dyrekcji  oraz ich        

średnia liczba w etatach. 

 

W tym :wynagrodzenie  dyrektora  - z podaniem kwot w 

poszczególnych miesiącach (dotyczy także zatrudnienia 

na podstawie umowy cywilnoprawnej) 

 

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników 

wychowawczo-opiekuńczych oraz obsługi 

organizacyjno-finansowej i ich średnia liczba w etatach 

 

3. Pochodne od wynagrodzeń, nieujęte w punktach 1-2  

4. Zakup materiałów i wyposażenia  

5. Opłaty za media  

6. Zakup pomocy dydaktycznych  

7. Zakup usług (w tym remonty i usługi)  

8. Wynajem pomieszczeń  

9. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:  

    10. Faktyczne wydatki pokryte z dotacji na kształcenie 

specjalne 

 

RAZEM (poz.1-10):  

 

 

 

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

Miejscowość, data            Podpis i pieczątka  osób działających  

       w imieniu organu prowadzącego 
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