
UCHWAŁA NR XLVII/616/22  
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

gmina Lubicz jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2445, Dz. U. z 2022 r., poz. 1116, 1692, 1730) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1.  
W paragrafie 5 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: 

„5. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów 
określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do uchwały”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLV/602/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 2 września 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla 
których gmina Lubicz jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystywania 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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………………………. 
(pieczęć organu prowadzącego  
przedszkole/ inną formę wychowania  
przedszkolnego) 
Termin złożenia do 15 dnia  
każdego miesiąca 
 
 

Wójt Gminy Lubicz 
 

 
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu 

 na pierwszy dzień miesiąca …………………… 20…….. roku 
 

1. Nazwa i adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanego przedszkola/innej formy 
wychowania przedszkolnego 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. Aktualna liczba uczniów w miesiącu ………………….. (stan na pierwszy dzień miesiąca) 
a) będących mieszkańcami Gminy Lubicz - ………………. 

 
- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów 
niepełnosprawności i wyszczególnieniem liczby uczniów odbywających obowiązkowe 
wychowanie przedszkolne – według tabeli: 

Liczba uczniów Rodzaj niepełnosprawności uczniów, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Ogółem w tym 
odbywających 
obowiązkowe 
wychowanie 
przedszkolne 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim 
(dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi), niepełnosprawność sprzężona,   
autyzm, w tym z zespół Aspergera – waga 9,5 

  

niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim – waga 2,9  

  

niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 
waga 3,6 

  

b) niebędących mieszkańcami Gminy Lubicz – według tabeli: 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/616/22 

Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 września 2022 r.
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L.p. Imię i nazwisko 
ucznia niebędącego 
mieszkańcem Gminy 
Lubicz 

Data urodzenia Adres zamieszkania 
i siedziba gminy 
właściwej na 
miejsce 
zamieszkania 

Informacja o 
odbywaniu 
obowiązkowego 
wychowania 
przedszkolnego 

     
     
     
 
- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności i 
wyszczególnieniem liczby uczniów odbywających obowiązkowe wychowanie przedszkolne – 
według tabeli: 
 

Liczba uczniów Rodzaj niepełnosprawności uczniów, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Ogółem w tym 
odbywających 
obowiązkowe 
wychowanie 
przedszkolne 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim 
(dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi), niepełnosprawność sprzężona,   
autyzm, w tym z zespół Aspergera – waga 9,5 

  

niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim – waga 2,9  

  

niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 
waga 3,6 

  

 
c) aktualna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej:…………….. 
d) aktualna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie 

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych :…………….. 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne z danymi przekazywanymi do 
Systemu Informacji Oświatowej. 
 
…………………………     ………………………………….. 
(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

uprawnionej do występowania  
w imieniu organu prowadzącego 
przedszkole/inna formę wychowania 
przedszkolnego)  
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UZASADNIENIE 

Podstawą niniejszej uchwały jest konieczność wprowadzenia załącznika będącego informacją 
o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca. Informacja ta składana będzie 
co miesiąc przez placówki niepubliczne realizujące opiekę przedszkolną na terenie Gminy Lubicz. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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