
UCHWAŁA NR 485/XLIX/2018
RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy  z dnia  27 października  2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), na  wniosek  Wójta  Gminy  Koszęcin,  Rada   Gminy Koszęcin 
uchwala:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 442/XLVII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26 lutego 2018 r.       
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form            
wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu       
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
z 2018 r. poz. 1385) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 maja 2018 r.

Poz. 3222



Załącznik do uchwały Nr 485/XLIX/2018

Rady Gminy Koszęcin

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

……………………….                                                                                ...………………………

Pieczęć placówki                                                                                        Miejscowość i data

Wójt Gminy Koszęcin                       

                                                                                                           ul. Powstańców Śląskich 10

                                                                                                           42 – 286 Koszęcin 

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

MIESIĄC …………….. ROK ………

(według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy informacja)

1. Pełna nazwa i adres placówki:

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

2. Faktyczna liczba uczniów:

w tym:

- liczba uczniów powyżej lat 6 [6 - letnich i starszych] :……………….

- liczba uczniów do lat 5: ……………………………………………….

w tym:

- niepełnosprawnych: ………………………………………………………………………………….…

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ………………………………………………………....

- objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi: ……………………………………………..…

- z innych gmin: ……………………………………………………………………………………..…...

3. Dane uczniów spoza terenu Gminy Koszęcin:

L.p. Nazwa Gminy Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Adres zamieszkania
1.

2.

3.

4.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:

………………………………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………...

(data i podpis osoby upoważnionej)
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