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UCHWAŁA NR IX/64/15
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji wprowadza się
następującą zmianę:
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 3 lipca 2015 r. otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Maszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 1727

Załącznik do Uchwały Nr IX/64/15
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 30 września 2015 r.
„Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/50/15
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 3 lipca 2015 roku
Roczne rozliczenie dotacji
w roku ……………………….
Podstawa prawna: 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Termin składania: do dnia 15 stycznia następnego roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji.

1. Dane o organie prowadzącym Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:

2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej

3. Dane o osobie (osobach) reprezentujących organ prowadzący.

4. Dane o przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego:
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę

Nazwa

5. Informacja o wykorzystaniu dotacji
Ogółem ………………………………… słownie: ……………………………………………………………………

6. Wydatki zrealizowane z dotacji
Ogółem ………………………………… słownie …………………………………………………….......................
W tym (należy rozpisać wydatki z poz. 6.)
Z uwagi na
obszerność
tabeli
dopuszcza się
przekazanie
odrębnie, jako
załącznika do
rocznego
rozliczenia

Lp.

Dowód księgowy stanowiący
podstawę realizacji wydatku
i rozliczenie dotacji

Nazwa

Numer

Wydatek z dotacji

Data wydatku

Kwota
wydatku

Przeznaczenie wydatku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ogółem (równe kwocie z poz. 6)
7. Podpis i pieczątka upoważnionej osoby
Czytelny podpis składającego wniosek o udzielenie dotacji:
Miejscowość, data
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