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Poz. 731
UCHWAŁA NR LII/1169/2018
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późniejszymi zmianami1)) w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1868) i art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych z dnia 29 listopada 2017r. (Dz.U. z 2017 poz.2203) Rada Miasta Kielce uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/1139/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto
Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Dariusz Kozak

1) Dz.U

z 2017r. poz.2232
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Załącznik
do Uchwały nr LII/1169/2018
Rady Miasta w Kielcach
z dnia 08.02.2018r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/1139/2018
Rady Miasta w Kielcach
z dnia 17.01.2018r.

……………………………….
pieczątka szkoły/placówki

TERMIN SKŁADANIA DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY/WYCHOWANKÓW
WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA, NA KTÓRY PRZEKAZYWANA JEST DOTACJA

Dotacja na miesiąc ……………….. roku ………………

1. Dane osoby prowadzącej:

2. Pełna nazwa szkoły/placówki:

3. Adres siedziby szkoły/placówki:

4. Data i nr wpisu do ewidencji szkół/ placówek:

Szkoła/Placówka

Liczba uczniów/
słuchaczy/wychowanków
w miesiącu sprawozdawczym
OGÓŁEM:

przedszkole
/inna forma wychowania
przedszkolnego *:

w tym:
uczniów
niepełnosprawnych1)
objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju2)
spoza gminy Kielce

m/d **

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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OGÓŁEM:
w tym:
uczniów
1)
niepełnosprawnych
objętych wczesnym
2)
wspomaganiem rozwoju
liczba uczniów/słuchaczy,
którzy w miesiącu
……….. roku…….
uczestniczyli
w co najmniej
50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ***
w oddziale gimnazjalnym:
ogółem:
z tego:

szkoła podstawowa
uczniów
/ gimnazjum/ inna placówka
niepełnosprawnych1)
(wymieniona w art. 2 pkt 7
w klasie I - III szkoły podstawowej
i 8 ustawy - Prawo oświatowe)*:
ogółem:

z tego:
uczniów
1)
niepełnosprawnych
w klasie IV - VIII szkoły podstawowej
ogółem:
z tego:
uczniów
1)
niepełnosprawnych
w oddziale przedszkolnym:
ogółem:
z tego:
uczniów
niepełnosprawnych1)
objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju2)
spoza gminy Kielce
OGÓŁEM:
w liceum ogólnokształcącym
w technikum
w zasadniczej szkole
zawodowej
w branżowej szkole I stopnia

szkoła ponadpodstawowa:

w branżowej szkole II
stopnia
w szkole specjalnej
przysposabiającej do pracy
w szkole policealnej
liczba uczniów/słuchaczy,
którzy w miesiącu
……….. roku…….
uczestniczyli
w co najmniej
50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ***
w tym: realizujących obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki
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poradnia psychologiczno
-pedagogiczna:
kwalifikacyjne
kursy zawodowe:
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uczniów
1)
niepełnosprawnych
objętych wczesnym
2)
wspomaganiem rozwoju
OGÓŁEM:

* niepotrzebne skreślić
** m-młodzieżowe, d- dla dorosłych
*** dotyczy szkół wymienionych w §1 Uchwały NR LI/1139/2018
Rady Miasta Kielce z dnia 17 stycznia 2018r.

Nazwa Szkoły/Placówki

Kierunki
kształcenia

Liczba uczniów
(słuchaczy)
w miesiącu
sprawozdawczym

Nr i data wydania
decyzji
o nadaniu
uprawnień szkoły
publicznej
przez Kuratorium
lub Urząd Miasta

OGÓŁEM:

X

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły/placówki lub
osoby prowadzącej/osoby upoważnionej

_______________________________
Miejscowość, data
1) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2) posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

