
UCHWAŁA NR XII/96/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 12 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda  oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania zmienioną uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy 
Stawiguda z dnia 28 marca 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz.U./ z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Rady Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystywania wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. „ W przypadku gdy organ, który swoją działalność rozpoczyna w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca,  
przekazuje w terminie nie później niż do 20 dnia danego miesiąca, z tym że za miesiące styczeń i grudzień do 
5 dnia miesiąca informację o aktualnej liczbie dzieci, ustaloną na podstawie dokumentacji przedszkola, wg stanu na 
pierwszy dzień rozpoczynania swojej działalności. Za kolejne miesiące informacje o liczbie dzieci przekazuje 
zgonie z ust. 5.”

5b. „W przypadkach opisanych w § 2 ust. 5a dotacja przysługuje proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu 
w tracie, których prowadzona jest działalność.”

2) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Stawiguda.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XII/96/2019 

Rady Gminy Stawiguda 
 z dni 12 września 2019 r. 

 

………….......…………….. 
(pieczęć organu prowadzącego 

 –osoby prawnej lub imię i nazwisko 
osoby fizycznej 

 
Termin złożenia do 10. dnia każdego miesiąca,  nie później niż do 20 dnia danego miesiąca w przypadku organu 

o których mowa w § 2 ust. 5a, za miesiąc styczeń i grudzień do 5 dnia danego miesiąca 
 

Wójt Gminy Stawiguda 
 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów 

według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku 

 
1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły prowadzącej 

oddziały przedszkolne lub placówki 

oświatowej ............................................................................................................................................ 

……………………………………..............……………………………...........….............….…, 
2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanej jednostki oświatowej lub zespołu jednostek 

oświatowych .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
3. Aktualna liczba uczniów/wychowanków: 

a) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i innej formie wychowania 

przedszkolnego: 
…………………….     

 w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów 

niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością: 
 

rodzaj niepełnosprawności ………….....................................................…………. 
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ................................. 
 

rodzaj niepełnosprawności ………….....................................................…………. 
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ................................. 

    
b) w szkołach: 

…………………….     

 w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów 

niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością: 
 

rodzaj niepełnosprawności ………….....................................................…………. 
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ................................. 
 

rodzaj niepełnosprawności ………….....................................................…………. 
liczba uczniów z taką niepełnosprawnością ................................. 
 

 w tym liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w szkołach podstawowych: 
................................ 

 

 -  w tym liczba uczniów uczących się poza szkołą:                .............................. 
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c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, 

prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - aktualna liczba dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju:  ……………………. 
 

d)  w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, 

gimnazjach, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - aktualna liczba 

uczestników tych zajęć:   .................................. 
 

4. Liczba uczniów (przedszkolaków) publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

terenu gminy  …………………….. . 
 

Lp. 
Liczba uczniów, będących mieszkańcami 

gminy dotującej 
  Nazwa i adres 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

5. Liczba uczniów (przedszkolaków) publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

spoza terenu gminy  …………………….. . 

 

Lp. 
Liczba uczniów, niebędących mieszkańcami 

gminy dotującej 
  Nazwa i adres, gmina 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

………………………………..  ………………………….. 
(miejscowość, data)  (pieczątka imienna i czytelny podpis 

osoby fizycznej lub przedstawiciela 

osoby prawnej prowadzącej dotowaną 

jednostkę) 
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