
UCHWAŁA NR VIII/89/2016
RADY GMINY OSIELSKO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 i 1579) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1943, 1954 i 1985) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/109/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania przez Gminę Osielsko dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. 
Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4531) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Aktualizacji podstawowych kwot dotacji, o których mowa w § 4, dokonuje się na zasadach i w 
terminach, o których mowa w art. 89b ustawy o systemie oświaty.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zaktualizowane podstawowe kwoty dotacji, o których mowa w § 1 stają się podstawą wypłaty 
dotacji dla jednostek, o których mowa w § 4 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dokonano aktualizacji.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Dotacje, których wysokość uzależniona jest od kwot przewidzianych w części oświatowej 
subwencji wypłaca się i aktualizuje odpowiednio na zasadach i w terminach, o których mowa w art. 89c 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. W miesiącach, w których zaczynają obowiązywać aktualizacje, o których mowa w § 1 i § 3 ust. 1 
dokonuje się korekty kwot wypłaconych od początku roku budżetowego jednostkom, o których mowa w 
§ 4 na zasadach określonych w art. 89c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.”;

4) w § 4:

a) w ust. 1 wyrazy „Niepubliczne przedszkola” zastępuje się wyrazami „Niepubliczne przedszkola, 
niebędące przedszkolami specjalnymi”,

b) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w 
Przedszkolu Samorządowym w Borównie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy” 
zastępuje się wyrazami „podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli”,
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c) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „ustalonych w budżecie gminy Dobrcz wydatków bieżących ponoszonych w 
Przedszkolu Samorządowym w Borównie w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy” 
zastępuje się wyrazami „podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli”,

d) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „niezależnie od dotacji, o których mowa w 
ust. 1-2.”,

e) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy 
Osielsko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Osielsko z budżetu 
państwa.”;

5) w § 8 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „i może być wykorzystana na zasadach 
wskazanych w art. 90 ust. 3da.”

6) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie załączników do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2017 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Osielsko

Benedykt Leszczyński
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr VIII/89//2016 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

   

pieczęć wnioskodawcy  pieczęć i data wpływu do urzędu 

   

  numer sprawy 

Wniosek o udzielenie dotacji 

na rok budżetowy ………….. 

 

1. Dane organu prowadzącego: 

Organ prowadzący 
    osoba prawna 

 osoba fizyczna 

Nazwa osoby prawnej/ 

nazwisko i imiona osoby fizycznej 

 

 

 

Siedziba osoby prawnej/ 

adres osoby fizycznej 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ 

prowadzący 

 

 

 

2. Dane jednostki: 

Typ jednostki niepublicznej 
    przedszkole 

 inna forma wychowania przedszkolnego 

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez Wójta Gminy Osielsko 

numer:  

data: 

Nazwa zgodnie z wpisem w ewidencji  

Adres  

 

 

 

 

NIP __ __ __  -  __ __ __  -  __ __ -  __ __ 

REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Nazwa banku prowadzącego rachunek  

Numer rachunku bankowego właściwy do przekazywania dotacji 
 

__ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 
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3. Dane o planowanej liczbie uczniów: 

Planowana miesięczna liczba uczniów Liczba uczniów 

Ogólna liczba uczniów:  

Liczba uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w tym:  
 

a)  w tym niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, 

 

b)  w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z 

zespołem Aspergera. 
 

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b 

ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty. 

 

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

 

Liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin:  

a) gmina …………………………………  

b) gmina …………………………………  

c) gmina …………………………………  

 

4. Dane o osobie upoważnionej do składania informacji o faktycznej liczbie uczniów: 

Nazwisko i imię 
 

 

Stanowisko, funkcja 
 

 

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością oraz że znane mi są przepisy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1920.) Zobowiązuję się do 

bieżącego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach informacji zawartych we wniosku. 
 

 

 

……………………………………….... 
miejscowość i data 

 ………..………………..……………….... 
podpis oraz pieczęć organu prowadzącego 

 

 

 

5. Adnotacje urzędowe: 

Sprawdzono zgodność wniosku z ewidencją szkół i placówek niepublicznych, prowadzoną przez 

Wójta Gminy Osielsko oraz zatwierdzono wniosek. 

 

……………………………………….... 
miejscowość i data 

 …………..…………………………….... 
podpis oraz pieczęć organu dotującego 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr VIII/89/2016 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

   

pieczęć jednostki  pieczęć i data wpływu do urzędu 

  
 

  numer sprawy 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów  

według stanu na 1 dzień  

miesiąca ……..……………   roku   ………... 

 

1. Dane jednostki: 

Typ jednostki niepublicznej 
    przedszkole 
 

inna forma wychowania przedszkolnego 

Nazwa zgodnie z wpisem w ewidencji  

Adres  

 

 

 

 

2. Dane o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca: 

Faktyczna liczba uczniów Liczba uczniów 

Ogólna liczba uczniów 
 

Liczba uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w 

tym: 

 

a)  niesłyszących  

b) słabosłyszących  

c) niewidomych  

d) słabowidzących  

e) z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją  

f) upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  

g) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  

h) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  

i) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

j) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających 

opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b 

ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty. 

 

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających  
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orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa 

w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

3. Wykaz uczniów niepełnosprawnych: 

Lp Nazwisko i imię Data urodzenia Rodzaj niepełnosprawności 

1    

2    

3    

 

4. Wykaz uczniów objętych wczesnych wspomaganiem rozwoju: 

Lp Nazwisko i imię Data urodzenia  

1    

2    

3    

 

5. Wykaz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 

Lp Nazwisko i imię Data urodzenia  

1    

2    

3    

 

6. Wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin: 

Lp Nazwisko i imię Data urodzenia Adres zamieszkania 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Załączniki: 

1. Oświadczenia o adresie zamieszkania uczniów- ……… egz. 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością i że znane mi są przepisy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250 i 1920) 
 

 

 

……………………………………….... 
miejscowość i data 

…………………………………………….... 
podpis osoby upoważnionej do składania informacji 

……….……………………….... 
podpis i pieczęć organu prowadzącego 

 

 

6. Adnotacje urzędowe: 

Sprawdzono zgodność informacji w części 6 z ewidencją ludności oraz oświadczeniami o adresie 

zamieszkania. 

 
……………………………………….... 

miejscowość i data 
 …………..…………………………….... 

podpis oraz pieczęć organu dotującego 
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