UCHWAŁA NR XI/84/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 20 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych
funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. 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 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. 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 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r.
poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650,
z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877;
z 2015 r. poz. 357.), Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/147/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy
Widawa, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz.
Województwa Łódzkiego z dnia 26 listopada 2012 r. poz. 3759), zmienionej uchwałą
Nr XVII/150/12 Rady Gminy Widawa z dnia 26 października 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr
XVI/147/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 września 2012r. w sprawie trybu udzielania dotacji
dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 26
listopada 2012 r. poz. 3760) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„oddziałom przedszkolnym zorganizowanym w niepublicznych szkołach podstawowych,
w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody
budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.”;
2) § 7 skreśla się;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane
na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.”;
4) § 14 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości
lub nienależnie, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.”;

5) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik
do Uchwały Nr XI/84/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 20 lipca 2015 r.
Informacja o faktycznej liczbie uczniów
w miesiącu ……………………. roku……………..
Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Widawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Widawa szkoły niepubliczne,
oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych.
Pieczęć wpływu do Urzędu Gminy Widawa

Nr sprawy:
………………………………………………………………………………… (wypełnia
Referat Oświaty Urzędu Gminy Widawa)

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Termin składania:
do 10 dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc Miejsce składania: Urząd Gminy Widawa, ul. Rynek
Kościuszki 10 – Sekretariat, pok. 12
(nr rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty dotacji ………………………………………………..…………………………………………..)

Część A
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:
Osoba prawna

Osoba fizyczna

Nazwa / Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

DANE O SZKOLE NIEPUBLICZNEJ/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ
NIEPUBLICZNA
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Widawa

Nazwa

Typ (szkoła podstawowa, oddział przedszkolny zorganizowany w niepublicznej szkole podstawowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Szkoła prowadzi oddziały (wymień jakie):
·

specjalne, integracyjne, sportowe,,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Część B
INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA
Liczba uczniów:
A.SZKOŁA w tym:
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
w tym: uczniów niepełnosprawnych
B. PRZEDSZKOLE
Dzieci 5-6 letnie realizujące roczne przygotowania przedszkolne
w tym: dzieci niepełnosprawne

FAKTYCZNA LICZBA UCZNIÓW W MIESIĄCU …………………………………………

…………………………....

Część C
OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH
INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168.).
Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej
specjalnej / placówce specjalistycznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o
systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację

Miejscowość, data
Sprawdzono zgodność wniosku z wpisem do ewidencji, o którym mowa w art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- z wnioskiem o dotację, o którym mowa w art. 90 ustawy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
data, podpis i pieczątka imienna pracownika
(wypełnia Referat Oświaty Urzędu Gminy Widawa)

