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UCHWAŁA NR IX/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/448/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych
w budżecie Gminy Słubice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ustępu 2.”.
2. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami), przysługuje na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Słubice, pomniejszonych
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu
gminy, z zastrzeżeniem ustępu 4.”.
3. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Informację oraz rozliczenie, o których jest mowa w ust. 4 , 5 i 9 składa się w Zespole Administracyjnym
Oświaty w Słubicach.”.
4. § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Kwota nadpłaconej lub niedoszacowanej dotacji za miesiące od stycznia do listopada będzie uregulowana w dotacji udzielonej na następny miesiąc.”.
5. W § 6 po ust. 7 dodaje się ustępy 8, 9 i 10 w brzmieniu:
„8. W miesiącu grudniu:
1) kwota niedoszacowanej dotacji uregulowana będzie do końca grudnia,
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2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do końca grudnia.
9. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy składa się na wzorze stanowiącym załącznik
nr 4 do uchwały w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.
10. Zatwierdzenie rozliczenia wykorzystania dotacji dokonywane jest w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.”.
6. Dodaje się załącznik nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/68/2015
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
………..………..…...dnia……………….

Oznaczenie organu prowadzącego

(miejscowość)

(adres/siedziba)

Rozliczenie wykorzystania dotacji za rok ………….

Miesiąc

Lp.
1.

Styczeń

2.

Luty

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

Sierpień

9.

Wrzesień

Liczba uczniów

Kwota otrzymanej
dotacji

Kwota
wydatkowanej
dotacji

10. Październik
11. Listopad
12. Grudzień
RAZEM:

…………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)

