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Poz. 8457
UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/276/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział
przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich
wykorzystania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
( Dz. U. z 2017r. poz. 2203 ze zm.), Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLI/276/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Moskal
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Załącznik do uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Wierzchosławice
……………………………………………
( pieczęć organu prowadzącego)

z dnia 29 listopada 2018 r.

Informacja o liczbie uczniów
za rok ………..
Podstawa prawna : § 4 ust 2 Uchwały Nr …./2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia ….styczni 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Wierzchosławice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanych dotacji.
Termin składania wniosku: do 05 dnia każdego miesiąca
Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

Część I
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

Osoba prawna

□

Osoba fizyczna

□

Nazwa osoby prawne / imię i nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej /adres osoby fizycznej
Kod pocztowy

Miejscowość

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji
Nazwa rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego

Ulica

Nr domu

Nr Lokalu
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CZĘŚĆ II
DANE O JEDNOSTCE
Niepubliczna

Publiczna

NAZWA JEDNOSTKI

Adres jednostki
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

TYP jednostki
(Przedszkole ,inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa w której zorganizowano oddział przedszkolny )

Nr domu

Nr lokalu
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CZĘŚĆ III
Informacja o liczbie uczniów
Oświadczam, że liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja, według stanu na pierwszy
roboczy dzień tego miesiąca wynosi w :

Ogółem

w tym uczniowie
niepełnosprawni
(waga)

Przedszkolu
Innej formie wychowania przedszkolnego
Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
szkole
tym objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
tym niebędących mieszkańcami Gminy Wierzchosławice oraz niebędących uczniami niepełnosprawnymi ani
uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych *
Tym osób objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi

………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data
Czytelny Podpis i pieczątka składającego informację
*Dotyczy uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat , a którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi .
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CZĘŚĆ IV
Dane o uczniach z terenu Gminy Wierzchosławice, niebędącymi uczniami niepełnosprawnymi ani uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

Data przyjęcia
ucznia

Data wykreślenia
ucznia
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CZĘŚĆ V
Dane o uczniach z poza terenu Gminy Wierzchosławice, niebędącymi uczniami niepełnosprawnymi ani uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

Data przyjęcia
ucznia

Data wykreślenia
ucznia
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CZĘŚĆ VI
Informacja o przewidywanej liczbie uczniów w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składana jest informacja
Przewidywana liczba uczniów w miesiącu następującym po miesiącu, w którym składana jest informacja w :

Ogółem

W tym uczniowie
niepełnosprawni (waga)

miesiąc: ………………………………………………
przedszkolu
innej formie wychowania przedszkolnego
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
szkole
tym objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
tym niebędących mieszkańcami Gminy Wierzchosławice oraz niebędących uczniami niepełnosprawnymi
ani uczestnikami zajęć rewalidacyjno – wychowawczych *
tym osób objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi

…………………………………………………

……………………………………………………………………..

Miejscowość, data
Czytelny Podpis i pieczątka składającego informację
*Dotyczy uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat , a którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi .

CZĘŚĆ VII
OŚWIADCZENIE I PODPIS (-Y) OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ (-YCH) ORGAN PROWADZACY
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym

……………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………………………
Czytelny Podpis i pieczątka składającego informację

Pouczenie:
1)

Informacja powinna być wypełniona czytelnie i zawierać zgodne dane z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Wierzchosławice/ zezwolenie na prowadzenie

2)

W przypadku prowadzenia kilku typów jednostek informację należy wypełnić dla każdej jednostki osobno

szkoły publicznej w Gminie Wierzchosławice

