
UCHWAŁA NR XV/140/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy 

Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 
:Dz.U. z 2004 Nr. 256, poz. 2572 ze.zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych 
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan

Id: C4F93499-D84B-44A9-9A6E-294B91BB5A19. Podpisany Strona 1



1.

Wychowankowie przedszkoli lub innej formy

wychowania przedszkolnego

w tym niepełnosprawni

w tym spoza miasta Drezdenka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/140/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

……………………………………… Drezdenko, dnia …………………………
(pieczęć placówki)

WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Drezdenko na rok ………….

(informacja o planowanej liczbie uczniów)

1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego:

Pełna nazwa osoby prowadzącej

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Siedziba, adres korespondencyjny i telefon (kontaktowy) organu prowadzącego

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego i adres:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Zakres dotowanego zadania

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych form

wychowania przedszkolnego prowadzonej przez miasto Drezdenko

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Planowana liczba uczniów:

3. Planowany termin wykorzystania dotacji
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. Miejsce realizacji zadania

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Nazwa banku i numer konta, na który ma być przekazana dotacja

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Osoba prowadząca zobowiązuje się do miesięcznego składania informacji o aktualnej rzeczywistej liczbie

uczniów oraz rozliczenia dotacji.

………………………………………
(pieczęć i podpis wnioskodawcy1 )

Uwaga: Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

--------------------------------------------------
1W przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/140/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

Drezdenko, dnia ……………………

…………………………….

(pieczęć placówki)

Miesięczna informacja

o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją za dany miesiąc

……………………………….

L.p. Dane Miesiąc 
……………………

1.

Liczba uczniów według stanu na 
ostatni dzień miesiąca

W tym liczba uczniów 
niepełnosprawnych1

……………….…………………                                                                                                                                                                
(pieczęć i podpis)

1 Należy wpisać liczbę uczniów niepełnosprawnych,
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/140/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015 r.

………………………………………  Drezdenko, dnia ……………………

(pieczęć placówki)

Rozliczenie roczne przyznanej dotacji z budżetu Gminy Drezdenka

……………. roku

Wyszczególnienie wydatków bieżących w pełnych kwotach w tym: Kwota
1) Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne 
przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
2) Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu 
prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 90 ust. 3d pkt. 1 
ppkt. b
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych obejmujących:
1) Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych
2) Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno – 
wychowawczemu realizowanemu niepublicznych przedszkolach i 
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
3) Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego
4) Zakup mebli
5) Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 
100% ich wartości, w momencie oddania do używania
Razem wydatki rozliczone z dotacji
Wysokość otrzymanej dotacji za okres rozliczeniowy 
………………………………… (podać za jakie miesiące)
Różnica między wysokością otrzymanej dotacji, a realizowanymi 
wydatkami z tej dotacji w okresie rozliczeniowym

………………………..………….

(pieczęć i podpis)
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w załącznikach do uchwały Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Zmiana polega na zastąpieniu załączników nowymi, dostosowanymi do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.
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