UCHWAŁA NR XVIII/204/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy
Miejskiej Kościan przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej
dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan dla
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zwane dalej „osobą prowadzącą”:
1) publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz publicznych przedszkoli
specjalnych;
2) publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
3) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych
gimnazjów specjalnych;
4) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych
przedszkoli specjalnych;
5) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
6) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z
oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i
niepublicznych gimnazjów specjalnych.

1) Zm.

z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, 64,
195, 668 i 1010.
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2. Osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego i szkołę w terminie
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji przedkłada Burmistrzowi Miasta
Kościana wniosek o udzielenie dotacji zawierający informację o planowanej liczbie uczniów, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:
1) pełną nazwę i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
2) pełną nazwę i adres osoby prowadzącej,
3) dane kontaktowe osoby sporządzającej wniosek,
4) planowaną

liczbę

uczniów,

w

tym

objętych

wczesnym

wspomaganiem

rozwoju,

uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych i posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego,
5) liczbę uczniów niepełnosprawnych w podziale na rodzaj niepełnosprawności,
6) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
7) datę i podpis osoby sporządzającej wniosek i osoby upoważnionej do reprezentowania.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
5. Wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie składa osoba prowadząca przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego i szkołę, o których mowa w § 3 ust. 10, 13 i 15, którym przyznano
dotację w drodze otwartego konkursu ofert, z wyjątkiem informacji o planowanej liczbie dzieci,
które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz informacji o planowanej liczbie
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
6. Wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie składają osoby prowadzące publiczne szkoły
podstawowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem informacji o
planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz informacji o
planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz publiczne
gimnazja, z wyjątkiem informacji o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
§ 2. 1. W terminie do 10. dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedkłada Burmistrzowi
Miasta Kościana informację o liczbie uczniów w przedszkolu, innej formie wychowania
przedszkolnego lub szkole ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania według stanu
na pierwszy dzień roboczy miesiąca, w którym ma być przyznana dotacja, z zastrzeżeniem ust. 2.
Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, za miesiąc grudzień osoba prowadząca składa w terminie
do piątego dnia tego miesiąca.
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§ 3. 1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego
ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotację w wysokości równej podstawowej kwocie
dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z
tym że na niepełnosprawnego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Miejskiej Kościan.
2. Publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej
Kościan dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w
wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy
wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
4. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące
szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z
budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej
Kościan.
5. Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja, niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują na
każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wysokości równej podstawowej
kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Miejskiej Kościan, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia szkoły
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
6. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz
gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika
tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wysokości równej kwocie przewidzianej
na takiego uczestnika tych zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej
Kościan.
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7. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe,
które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,
niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1-6, dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w
wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Miejskiej Kościan.
8. Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja, w których zorganizowano internat, otrzymują,
niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 5, na każdego wychowanka tego internatu dotację z
budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w
których zorganizowano internat, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Kościan, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan. W przypadku braku na terenie gminy
szkoły, w której zorganizowano internat, prowadzonej przez Gminę Miejską Kościan, kwotę dotacji
określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano
internat w najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w której zorganizowano internat, nie niższej
jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
9. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których
jest realizowany obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
Miejskiej Kościan w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
10. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, spełniające warunki, o
których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu
Gminy Miejskiej Kościan dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli,
ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej
Kościan.
11. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o
których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymuje z budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotację na
każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
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12. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
Miejskiej Kościan w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
13. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego spełniającej warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty,
otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Kościan dotację w wysokości równej 50%
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w
części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
14. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie
oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wysokości
równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
15. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca
szkołą podstawową specjalną, spełniająca warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o
systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy
Miejskiej Kościan dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej
Kościan.
16. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca
szkołą podstawową specjalną, niespełniająca warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy
o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy
Miejskiej Kościan dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kościan, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej
Kościan.
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17. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe
oraz gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego
uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego uczestnika w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej
Kościan.
18. Niepubliczne

przedszkola,

inne

formy

wychowania

przedszkolnego

oraz

szkoły

podstawowa, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 9-17, dotację z budżetu Gminy Miejskiej
Kościan w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kościan.
19. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawieniach szkół publicznych, w których
zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 9, na każdego
wychowanka tego internatu dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w wysokości równej
kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Miejskiej Kościan.
§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego składa
Burmistrzowi Miasta Kościana rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia roku
następującego po roku otrzymania dotacji.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o kwocie dotacji wykorzystanej z
wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie
których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. W przypadku prowadzenia przez tę samą osobę kilku szkół, przedszkoli lub innych form
wychowania przedszkolnego, które są dotowane z budżetu Gminy Miejskiej Kościan, rozliczenie
składa się odrębnie dla każdego dotowanego podmiotu.
4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole i inną formę wychowania przedszkolnego może
złożyć korektę rozliczenia w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
5. W przypadku gdy przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła kończy
swoją działalność w trakcie roku kalendarzowego, osoba prowadząca powiadamia Burmistrza
Miasta Kościana o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie
30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później jednak niż do dnia likwidacji szkoły
lub placówki.
6. Dotacja pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem podlega zwrotowi.
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§ 5. 1. Pracownicy Urzędu Miasta Kościana, zwani dalej „kontrolującymi”, przeprowadzają
kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie upoważnienia udzielonego
przez Burmistrza Miasta Kościana.
2. Burmistrz Miasta Kościana zawiadamia na piśmie osobę prowadzącą o terminie i miejscu
przeprowadzenia kontroli.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
a) weryfikację zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w złożonej informacji,
b) ocenę sposobu wykorzystania udzielonej dotacji oraz zgodności ze stanem faktycznym danych
zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2,
c) analizę dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie dotacji.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/127/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 grudnia 2015 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez organy inne
niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania udzielonej dotacji.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Ruszkiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/204/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.

Kościan, dnia …………………….

………………………………
Pieczęć szkoły/przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………………
1.

Pełna nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…….

2.

Pełna nazwa i adres osoby prowadzącej ..…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

3.

Dane kontaktowe osoby sporządzającej wniosek ………………………………….…………………………………………....

4. Planowana liczba uczniów, w tym:
1) w okresie styczeń – sierpień (w ujęciu miesięcznym) ……………………………………….……………………………………
2) w okresie wrzesień – grudzień (w ujęciu miesięcznym) ……………………………………………………………..……………
3) liczba dzieci, które będą objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju …………………………………………….……………….
4) liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - ………………………………………………………….…………..
5) liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - …………………………………………….…...

5. Liczba uczniów niepełnosprawnych w podziale na rodzaj niepełnosprawności:
1) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - ……………………………………………..……………………………….
2) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - …………………….………………………………
3) niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim - …………………………………………………………………….…….
4) niewidomy – ……………………………………………………………………………………………………….………………
5) słabowidzący – ………………………………………………………………………………………………………………….…
6) niesłyszący – ………………………………………………………………………………………………………………….…...
7) słabosłyszący – …………………………………………………………………………………………………………….………
8) autyzm, w tym z zespołem Aspergera – …………………………………………………………………………………..……….
9) niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją – ……………………………………………………………………..……………..
10) niepełnosprawność sprzężona – …………………………………………………………………………………………….……
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11) zaburzenie zachowania (nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstaw. i innych form wychowania
przedszkolnego) - …………………………………………………………………………………………………………………......
12) niedostosowanie społeczne (jak w ppkt. 11) – …………...............................................................................................................
13) z przewlekłymi chorobami (jak w ppkt. 11) – ………………………………………………………………………..………….
14) zagrożenie uzależnieniem (jak w ppkt. 11) - …………………………………………………………………………………..…
15) zagrożenie niedostosowaniem społecznym (jak w ppkt. 11) - …………………………………………………………………...
16) zagrożenie uzależnieniem (jak w ppkt. 11) - ……………………………………………………………………………..………

6. Nazwa banku i numer rachunku właściwego do przekazania dotacji:


nazwa banku ……………………………………………………………………………………………………………



numer rachunku ……………………………………………………………………………………………….……….

……………..……………..
(data i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………
(pieczątka i podpis osoby prowadzącej
lub osoby upoważnionej do reprezentowania)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/204/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.

Kościan, dnia …………………….
………………………………
(Pieczęć szkoły/przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego)

Informacja
o liczbie uczniów w ………………………………… roku ……………
/podać miesiąc/
według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca
1.

Pełna nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego ……………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Pełna nazwa i adres osoby prowadzącej ……………………………………………………………………..……………………
3. Dane kontaktowe osoby sporządzającej informację ……………………………….………………………………………...........
4. Liczba uczniów w miesiącu ……………………………… roku …………………………
5. Liczba uczniów niepełnosprawnych …………………………………………………………………………….………
6. Liczba uczniów niepełnosprawnych w podziale na rodzaj niepełnosprawności:
1) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim - …………………………………………………………………………
2) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - ………………………………….……..….......
3) niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim - ………………………………………………….…………..……….
4) niewidomy – ……………………………………………………………………………………………………….…………..
5) słabowidzący – ………………………………………………………………………………………………………………...
6) niesłyszący – ………………………………………………………………………………………………………….………..
7) słabosłyszący – ………………………………………………………………………………………………………………...
8) autyzm, w tym z zespołem Aspergera – ……………………………………………………………………………………….
9) niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją – …………………………………………………………………………..…….
10) niepełnosprawność sprzężona – …………………………………………………………………………………………....….
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11) zaburzenie zachowania (nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstaw. i innych form wychowania
przedszkolnego) - ……………………………………………………………………………………………………………..…….
12) niedostosowanie społeczne (jak w ppkt. 11) – …………..............................................................................................................
13) z przewlekłymi chorobami (jak w ppkt. 11) – ……………………………………………………………………….………....
14) zagrożenie uzależnieniem (jak w ppkt. 11) - ……………………………………………………………………….………..….
15) zagrożenie niedostosowaniem społecznym (jak w ppkt. 11) - ………………………………………………………..…….……
16) zagrożenie uzależnieniem (jak w ppkt. 11) - …………………………………………………………………………..…….…..
7. Uczniowie przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego niebędący
mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościan:
Lp.

Rok urodzenia
(rocznik wiekowy
uczniów)

Ogólna
liczba uczniów
z danego rocznika

w tym liczba uczniów
spoza miasta Kościana

Nazwa gminy
i liczba uczniów z każdej wymienionej gminy

1.
2.

8. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………………………………………………………...
9. Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ………………………………………………………………………

……………..……………..
(data i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………
(pieczątka i podpis osoby prowadzącej
lub osoby upoważnionej do reprezentowania)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/204/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 24 listopada 2016 r.

Kościan, dnia …………………….
………………………………
(Pieczęć szkoły/przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego)

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku ……….

1. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji
Wyszczególnienie
1

Kwota otrzymanej dotacji

2

Kwota dotacji należnej

3

Kwota wykorzystanej dotacji

4=(2-3)

Kwota

Kwota niewykorzystanej dotacji

2. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji
Poz.

Rodzaj wydatków

Kwota

1.

Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej

2.

Wydatki na wynagrodzenie administracji szkoły/ placówki

3.

Wydatki na wynagrodzenie obsługi szkoły/ placówki

4.

Wydatki na zakup usług dydaktycznych

5.

Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych

6.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych

7.

Wydatki na zakup materiałów administracyjno - biurowych

8.

Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla szkoły/ placówki

9.

Wydatki na utrzymanie budynku palcówki (z wyjątkiem wymienionych w poz.
5 i 8)

10.

Wydatki na wyposażenie szkoły/ placówki

11.

Wydatki na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi

12.

Wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką społeczną

13.

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych szkoły/ placówki

14.

Wydatki na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym uczniów

15.

Wydatki związane z rzeczową obsługą szkoły/ placówki niewymienione w poz.
4 - 14
Suma
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3.
Lp.

Dane o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie:
Rodzaj dokumentu
(faktura/rachunek/lista
płac/umowa)

Data
wystawienia
dokumentu

Nr
dokumentu

Poz. z tabeli
„rodzaj
wydatku”

Wartość
z dokumentu
brutto

Kwota
rozliczona
z dotacji dla
danej placówki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

………………………………………..
(data i podpis osoby sporządzającej)

…………………………………………
(pieczątka i podpis osoby prowadzącej
lub osoby upoważnionej do reprezentowania)
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