
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia                      2018 r.

zmieniająca uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 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 (Dz.U.2017.1875, 
poz. 2232; 2018: poz. 130) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2017.1868, 2018: poz. 130) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U.2017.2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby 
prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 skreśla się pkt 3), 4), 5), 6) i 10);

2) W §2 skreśla się ust. 8 i 9;

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia                   2018 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK BUDŻETOWY 20......

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

miejscowość, data

................................................... Nr sprawy............................................

(Pieczęć wpływu Kancelarii Ogólnej)       (Wypełnia Referat Edukacji)

1. Dane szkoły/placówki:
Nazwa szkoły/placówki:

Adres szkoły/placówki

REGON:

2. Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę:
Imię(Imiona) i Nazwisko(a)/Nazwa osoby prawnej:

Adres(y)/ siedziba:

REGON: NIP:

3. Dane osoby reprezentującej organ prowadzący, zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem lub jej pełnomocnika:
Imię i Nazwisko:

Tytuł prawny/funkcja:

4. Numer wpisu oraz Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (aktualne 
zaświadczenie):

5. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:
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6. Rachunek bankowy szkoły/placówki lub zespołu szkół właściwy do przekazania należnej dotacji:
Nazwa banku:

Posiadacz rachunku bankowego szkoły/placówki/ zespołu szkół (nazwa i adres zgodnie z umową zawartą z bankiem):

Nazwa rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego:
- - - - - -

7. Planowana miesięczna liczba uczniów:

Szkoła/Placówka Styczeń-Sierpień Wrzesień-
Grudzień

1 2 3
1). Przedszkole ogólnodostępne:
- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
- w tym ogólna liczba dzieci z orzeczeniem*
2). Przedszkole specjalne:
- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3). Inna forma wychowania przedszkolnego:
- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
4). Oddział przedszkolny „0” przy szkole podstawowej:
5). Szkoła podstawowa:
- w tym liczba uczniów w klasach I-III
- w tym liczba uczniów w klasach IV-VIII
6). Szkoła podstawowa dla dorosłych (z oddziałami gimnazjum):
7). Oddziały gimnazjum w szkole podstawowej:
- w tym liczba uczniów z orzeczeniem*
8). Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) dla młodzieży 
(realizującej obowiązek nauki):
- w tym liczba uczniów z orzeczeniem*
9). Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) dla młodzieży (nie 
realizującej obowiązku nauki):
10) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych:
11). Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) dla dorosłych: X X
11a) liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w 
systemie stacjonarnym
11b) liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w 
systemie zaocznym
11c) liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie 
stacjonarnym
11d) liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie 
zaocznym
12). Pozostałe placówki:
13). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

* - należy podać łączną liczbę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
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8. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Nazwa i symbol zawodu, zgodnie z właściwą klasyfikacją 
oraz nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Planowana liczba 
słuchaczy

Przewidywany termin przystąpienia do 
egzaminu (.....mc/.....rok)

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

miejscowość/data czytelny podpis organu prowadzącego

szkołę/placówkę
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia                   2018 r.

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

pieczęć szkoły/placówki miejscowość, data

................................................... Nr sprawy............................................

(Pieczęć wpływu Kancelarii Ogólnej)       (Wypełnia Referat Edukacji)

INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie uczniów

(wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca)

CZĘŚĆ I.

1. Pełna nazwa i adres szkoły/placówki:

2. Rachunek bankowy szkoły/placówki lub zespołu szkół lub placówek właściwy do przekazania należnej 
dotacji:

Nazwa banku:

Nazwa rachunku bankowego szkoły/placówki/ zespołu szkół

Numer rachunku bankowego szkoły/placówki:
- - - - - -

3. 
Aktualna liczba uczniów:

Szkoła/Placówka Styczeń-Sierpień Wrzesień-
Grudzień

1 2 3
1). Przedszkole ogólnodostępne:
- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
- w tym ogólna liczba dzieci z orzeczeniem*
2). Przedszkole specjalne:
- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
3). Inna forma wychowania przedszkolnego:
- w tym ogólna liczba dzieci spoza Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
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4). Oddział przedszkolny „0” przy szkole podstawowej:
5). Szkoła podstawowa:
- w tym liczba uczniów w klasach I-III
- w tym liczba uczniów w klasach IV-VIII
6). Szkoła podstawowa dla dorosłych (z oddziałami gimnazjum):
7). Oddziały gimnazjum w szkole podstawowej:
- w tym liczba uczniów z orzeczeniem*
8). Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) dla młodzieży 
(realizującej obowiązek nauki):
- w tym liczba uczniów z orzeczeniem*
9). Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) dla młodzieży (nie 
realizującej obowiązku nauki):
10) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych:
11). Szkoła ponadpodstawowa (ponadgimnazjalna) dla dorosłych: X X
11a) liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w 
systemie stacjonarnym
11b) liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w 
systemie zaocznym
11c) liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie 
stacjonarnym
11d) liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie 
zaocznym
12). Pozostałe placówki:
13). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

* - należy podać łączną liczbę uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4. Liczba uczniów z ważnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
Oznaczenie wagi*
Typ szkoły/
placówki
Przedszkole (w tym specjalne), inna 
forma wychowania przedszkolnego:
Szkoła Podstawowa (klasy I-VIII):
Oddziały „0” w szkole podstawowej:
Oddziały gimnazjum w szkole 
podstawowej:
Gimnazjum 
Szkoła ponadgimnazjalna dla 
młodzieży (realizującej obowiązek 
nauki):
Ośrodek rewalidacyjno-
wychowawczy:
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna:
Pozostałe placówki:

* Należy podać kategorię uczniów zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MEN np: P4, P5 itd.

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

podpis i pieczęć organu prowadzącego szkołę/placówkę
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UZASADNIENIE

Po ponownym przeanalizowaniu zapisów uchwały nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto
Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz konsultacji z
Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi stwierdzono, że cześć zapisów przedmiotowej uchwały
stanowi powielenie zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U.2017.2023). Podjęcie uchwały zmieniającej pozwoli na uniknięcie wszczęcia
postępowania ze strony RIO.

W załącznikach nr 1 i nr 2 do ww. uchwały wprowadzono dodatkowy punkt wyodrębniający liczbę
uczniów, słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
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