UCHWAŁA NR XXIV/236/2021
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 4 lutego 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Jaworze
Zbigniew Putek
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/236/2021
Rady Gminy Jaworze
z dnia 4 lutego 2021 r.

Informacja sprawozdawcza o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem
o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Jaworze
w .................................... (miesiąc, rok)
Nazwa placówki: ...........................................................................................................
Imię i nazwisko
dziecka

L.p.

Rok
urodzenia

Typ dotacji
(100% / 75% /
inne)

Kształcenie specjalne (KS)
/ wczesne wspomaganie
(WW)

Miejscowość
zamieszkania

Potwierdzam poprawność powyższych danych oraz poświadczam prawo do otrzymywania dotacji w miesiącu
sprawozdawczym.
Uwagi:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Data i miejsce sporządzenia:

Podpis i pieczęć:

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

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