
UCHWAŁA NR XLIV/346/2013
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania tych dotacji oraz 

terminu i sposobu ich rozliczania. 

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 
2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz 
publicznych szkół, zakładanychi prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. 
Woj. Podkarpackiego, poz. 1603) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkola stanowią wydatki bieżące przewidziane na jednego 
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, pomniejszone o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Świlcza - z tym, że w przypadku ucznia niepełnosprawnego podstawę tę stanowi kwota równa kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Świlcza - oraz rzeczywista liczba uczniów w przedszkolu. 

2. Podstawę obliczenia dotacji dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolnew formach, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, stanowi kwota równa 50 % wydatków 
bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 
Świlcza, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy - z tym, że w przypadku ucznia niepełnosprawnego podstawę tę stanowi 
kwota równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świlcza - oraz rzeczywista liczba ucznióww przedszkolu. 

3. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowią wydatki równe wydatkom bieżącym przewidzianym 
na jednego ucznia w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Świlcza - 
nie niższe jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzajuw części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świlcza – oraz rzeczywista liczba uczniów 
w szkole.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. . Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na 
rachunek bankowy jednostki, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia. 

2. Jednostka sporządza i przekazuje do Urzędu Gminy Świlcza, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, 
informację o rzeczywistej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według 
stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do uchwały. 

3. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów 
z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.”;

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały niniejszej. 
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/334/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne inne niż 
Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu 
i sposobu ich rozliczania 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do dotacji w niej przewidzianych poczynając od dnia 1 września 
2013 r., za wyjątkiem przepisu § 1 pkt 2w zakresie § 4 ust. 1 w części dotyczącej terminu przekazywania dotacji za 
grudzień, uchwały zmienianej w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą - który wchodzi w życiez dniem 
1 stycznia 2014 r 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/346/2013 

Rady Gminy Świlcza 

z dnia 30 października 2013 r. 

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

(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej 

lub imię i nazwisko osoby fizycznej) 

Termin składania: do 10. dnia każdego miesiąca 

Wójt Gminy Świlcza 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków 
według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku 

1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki ..................................………………………………… 
.................................……………………………………………………………………………………….…. 

2. Aktualna liczba uczniów: 

a) w przedszkolu …………………...........................................……….. 

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych: …………….................................... 

b) w szkole …………………………......................................................, w tym: 

- aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………….. 

- aktualna liczba uczniów oddziału „zerowego” …...……….................................... z tego: 

- aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale „zerowym”: .......................... 

c) w przedszkolach, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem) …………........................…… 

3. Imienny wykaz uczniów publicznych przedszkoli oraz uczniów klas „zerowych” w szkołach podstawowych 
spoza terenu Gminy Świlcza odbywających wychowanie przedszkolne w ww. przedszkolach na terenie Gminy 
Świlcza. 

 
Lp.

 
Imię 

i nazwisko 
Data 

urodzenia 
Adres miejsca 
zamieszkania 

Nazwa i adres 
gminy 

     
     
     
     

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

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis kierownika jednostki) 
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