UCHWAŁA NR XIII/88/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na
terenie Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVII/307/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym
innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009r. Nr 128, poz. 1686, Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 43, poz. 849)
wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109,
poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148,
poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r.
poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877, z 2015r.
poz. 357.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
…………………………………
(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość oraz adres i siedziba)
INFORMCJA O LICZBIE DZIECI
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU/ NIEPUBLICZNEJ INNEJ FORMIE
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1. Miesiąc……………….rok…………………………..
2. Adres jednostki…………………………………………………………………………
3. Organ prowadzący przedszkole/ osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego
…………………………………………………………………………………………………………
4. Faktyczna liczba dzieci w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego:
Liczba dzieci niepełnosprawnych
z podaniem rodzaju
niepełnosprawności
(posiadające orzeczenie wydane
przez poradnie psychologiczno –
pedagogiczną)
Liczba dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju
(posiadające opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka)
Liczba dzieci zamieszkałych na
terenie innej gminy (dołączyć
imienny wykaz)
Pozostałe dzieci nie wymienione
w rubrykach powyżej
..........................................................
data

...........................................................
czytelny podpis /pieczęć składającego informację

POUCZENIE
Termin złożenia informacji: do 5 każdego miesiąca
Miejsce złożenia informacji: Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/88/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
…………………………………
(oznaczenie organu prowadzącego
miejscowość oraz adres i siedziba)
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE / NIEPUBLICZNA INNA FORMA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Okres rozliczeniowy ………………………………………………………………………..
Adres jednostki ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Organ prowadzący przedszkole / osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego
……………………………………………………………………………………………………………………….
ROZLICZENIE LICZBY UCZNIÓW I KWOTY DOTACJI
miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

ogółem

Liczba dzieci
niepełnosprawnych
z podaniem rodzaju
niepełnosprawności
(posiadające orzeczenie
wydane przez poradnie
psychologiczno –
pedagogiczną)

X

Liczba dzieci objętych
wczesnym
wspomaganiem rozwoju
(posiadające opinię
o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju
dziecka)

X

Liczba dzieci
zamieszkałych na
terenie innej gminy

X

Pozostałe dzieci
nie wymienione
w rubrykach powyżej

X

KWOTA DOTACJI
OGÓŁEM
w tym
- kwota dotacji
przeznaczona na
realizację zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci

................................................................
Miejscowość, data

...............................................................................
Czytelny podpis ( pieczęć ) składającego rozliczenie

Pouczenie
Dzieci niepełnosprawne lub objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju muszą posiadać orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Termin złożenia informacji do dnia 15 lipca danego roku i do dnia 15 stycznia następnego roku.
Miejsce złożenia informacji – Urząd Miejski, 67 120 Kożuchów, ul. Rynek 1a

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i
rozliczania dotacji dla placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które
powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i
sposób rozliczenia dotacji.
W Uchwale Nr XLVII/307/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym
formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów (Dz. Urz. Woj. Lub. z
2009r. Nr 128, poz. 1686, Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011r. Nr 43, poz. 849) określone zostały wzory druków
informacji o liczbie dzieci w niepublicznym przedszkolu/niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego oraz rozliczenia wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkole/ niepubliczną
inną formę wychowania przedszkolnego.
Niniejsza uchwała określa nowe wzory powyższych druków. Wprowadzone zmiany mają na celu
w szczególności doprecyzowanie trybu sporządzania informacji o liczbie dzieci w niepublicznym
przedszkolu lub innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego oraz rozliczania przydzielonej
dotacji. Najistotniejszą zmianą jest wyodrębnienie w druku rozliczenia środków na specjalną organizację
nauki i metod pracy.
Podjęcie uchwały nie spowoduje zmian w budżecie Gminy Kożuchów.

