
-PROJEKT-

Uchwala Nr

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

zdnia.. .......... 2015r.

w sprawie zmiany uchwaly NR XXX|U423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
27 czerwca 2013r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud2etu gminy dla
niepublicznych przedszkoli nie bgdqcych jednostkami budietowymi, prowadzonych pnez
osoby prawne bqd2 lizyczne oraz zasad kontroli prawidlowosci wykorzystania udzielonej
dotacji.

Na podstawie: art. 90 ust.1, ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 wzesnia 1991 r. o systemie
oswiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z p62n. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust..l
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 594 z p62n. zm.), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
po zaopiniowaniu przez KomisjQ OSwiaty, Kultury i Sportu, Rada Miejska w Czenvionce-Leszczynach

uchwala, co nastQpuje:

sl
W Uchwale Nr XXXII/423I13 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca

2013 t. w sprawie ustalania trybu udzielania i rczliczania dotacji z budzetu gminy dla niepublicznych
przedszkoli nie bedqcych jednostkami bud2etowymi, prowadzonych przez osoby prawne bqd2
lizyczne otaz zasad kontroli prawidlowosci wykorzystania udzielonej dotacji z p62n. zm., wprowadza
sie nastepujEce zmiany:

1) w S 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe, nastepujqce brzmienie:

,,2) pzeciQtnej liczby wychowank6w w pzedszkolach, o kt6rych mowa w pkt 1."

2l w S 3 ust. 2 otrzymuje nowe, nastgpujqce brzmienie:

,,2. Wniosek powinien zawiera6:
1) nazwg iadres osoby prowadzqce.i pzedszkole;
2) pelnq nazwe przedszkola;
3) planowane liczbe wychowankow z podzialem na lata szkolne;
4) planowanq liczbQ wychowank6w niebgdqcych mieszkafcami Gminy iMiasta CzeMionka

-Leszczyny z podzialem na lata szkolne;
5) planowane liczbe wychowank6w niepelnosprawnych z podzialem na lata szkolne;
6) numer rachunku bankowego, na kt6ry bedzie pzekazywana dotacja."

3) wS 3 uchylasie ust.3 i ust.4

4l w S 4 ust. 1 i ust.2 otzymujq nowe, nastepujece brzmienie:

,,1. Warunkiem uruchomienia raty dotacji, w danym miesiqcu, jest zlozenie do organu dotuiEcego do
10. dnia kazdego miesiqca, informacji zawieraiqcej podstawowe dane osobowe wychowank6w
zapisanych do pzedszkola wedlug stanu na 1. dzien kazdego miesieca tj. zawieraiEcej: imie
i nazwisko, miejsce zamieszkania, datQ urodzenia, nr PESEL oraz informacjQ o niepelnospiawnosci.
2. w pzypadku stwierdzenia przez osobQ prowadzqcq przedszkole nieprawidlowosci w informacji,
o kt6rej mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiqzany do pnedstawienia na pismie organowi dotuiqcemu
niezwlocznie korekty podanej wczesniej informacji."



5) wS 5 ust.2 pkt2 otrzymuje brzmienie:

,2) wyszczeg6lnienie kwot na poszczeg6lne rodzaje wydatk6w, z uzasadnieniem celowoSci
poniesionych wydatk6w;'

6) w S 5 ust.2 po pK 3 dodaje siQ pkt 4 w brzmieniu:

,4) oswiadczenie o wydatkowaniu kwoty dotacji zgodnie z jej pzeznaczeniem."

7) wSS ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Rozliczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotujqcemu do dnia
10 stycznia nastepujecego po roku, w kt6rym udzielono dotacji - za caly okres dotowania, tj. za okres
styczen- grudzien.'

8) wSG uchyla sie ust.2 i3.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czen/lrionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie od pierwszego dnia miesiaca nastepujecego po uplywie 14 dni od dnia
ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Slqskiego.
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