UCHWAŁA NR XXII/216/2017
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzeźnica
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr XXI/194/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Brzeźnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz.
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. poz.8119);
- w § 3, pkt.1, ust 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie;
„2) w odniesieniu do dotacji dla publicznego przedszkola specjalnego z art. 80 ust. 2aa ustawy – jest
kwota równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy;
3) w odniesieniu do dotacji dla oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej z art. 80 ust. 2da
ustawy, niebędącej szkołą podstawową specjalną – jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, określona w art. 78b ust. 2
ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego
ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy;”.
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie „trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkól podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Brzeźnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
„Informacja o liczbie uczniów na miesiąc … ….r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/216/2017
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 25 stycznia 2017 r.
……………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego)
INFORMACJA
o liczbie uczniów
na miesiąc …………. ……….r.*
Nazwa jednostki:
……………………………………………………………………………………
Adres jednostki:
…………………………………………………………………………………..

Liczba uczniów w miesiącu, w którym
składana jest informacja (stan na pierwszy
roboczy dzień miesiąca
miesiąc …………………………………..
Liczba uczniów;………………………
*w tym niepełnosprawnych (należy wskazać
rodzaj niepełnosprawności z orzeczenia);
………………………………
*w tym dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju…………….
*w tym osoby objęte zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi …………..
*w tym wychowanków internatu ………….
*w tym uczniów, którzy nie są mieszkańcami
Gminy Brzeźnicy oraz nie są uczniami
niepełnosprawnymi ani uczestnikami zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych:
…………….; dane tych uczniów:

Przewidywana liczba uczniów w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym
składana jest informacja
miesiąc …………………………………..
Liczba uczniów;………………………
*w tym niepełnosprawnych (należy wskazać
rodzaj niepełnosprawności z orzeczenia);
………………………………
*w tym dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju…………….
*w tym osoby objęte zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi …………..
*w tym wychowanków internatu ………….
*w tym uczniów, którzy nie są mieszkańcami
Gminy Brzeźnicy oraz nie są uczniami
niepełnosprawnymi ani uczestnikami zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych:
…………….; dane tych uczniów:

1.imię i nazwisko;…………………………
data urodzenia;……………………………
adres zamieszkania:
……………………………………………..
Gmina;……………………………………
2. ……………………………………………

1.imię i nazwisko;…………………………
data urodzenia;……………………………
adres zamieszkania:
……………………………………………..
Gmina;……………………………………
2. ……………………………………………

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………….
Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana dotacja:
(Uwaga: Proszę o umieszczenie informacji, jeśli dotychczasowy numer konta uległ zmianie)
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie:………………………………………….
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Numer telefonu:…………………………….
Imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę: …………………………………………….
Numer telefonu
…………………………………………..
(pieczątka i podpis)
*w przypadku szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny – wypełniać oddzielnie dla szkoły
podstawowej i dla oddziału przedszkolnego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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