UCHWAŁA NR XV/128/2016
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 26 lutego 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania
i wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/108/2015 Rady Gminy Jaworze z 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r.
poz. 7164), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dotacja przekazywana jest z dołu w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia kiedy dotacja jest przekazywana do 15 grudnia, na podstawie
informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu, przekaywanej do 20 dnia każdego miesiąca,
a w miesiącu grudniu do 10 dnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do uchwały.”;
2) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Mieczysław Brzezicki

Id: BB50F85A-FDEC-417C-8EAD-9B29A6F70615. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XV/128/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26 lutego 2016 r.

………………………
nazwa i adres placówki
Wykaz uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego
w miesiącu……..
1. Liczba uczniów ……………, w tym:
- liczba uczniów, którzy nie ukończyli 2,5 lat ………………;
- liczba uczniów niepełnosprawnych ……………;
- liczba uczniów z innych gmin …………………..
2. Dane uczniów z innych gmin:

Lp.

Imię i nazwisko
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