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UCHWAŁA NR XVI/94/2016
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami1)) w związku z art. 34 ustawy z dnia
20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357)
Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:
§ 1. zmienia się treść uchwały Nr XV/86/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych
przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż
Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji poprzez:
1. skreślenie w § 8 zdania drugiego;
2. zmianę zapisów § 13 nadając mu brzmienie: "W przypadku stwierdzenia przez kontrolujących
nieprawidłowości w zakresie zwrotu dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranej nienależnie bądź w nadmiernej wysokości, oraz odsetek związanych ze zwrotem dotacji, stosuje się
art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych",
3. zmianę treści załącznika nr 4 do wyżej cytowanej uchwały nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

1)

zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941
i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538,
poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629.
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§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Nr XV/86/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych
przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż
Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji pozostają bez zmian.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Zwierzyn

(-) Urszula Kruszyna
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/94/2016
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Informacja miesięczna o liczbie uczniów, niebędących mieszkańcami Gminy Zwierzyn
………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY ZWIERZYN
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……...............….. 20 …….roku, niebędących mieszkańcami
Gminy Zwierzyn
1. Nazwa i adres placówki - szkoły, przedszkola* ……………………..………………………………
....................………………………………………………………………………………………………
2. Aktualna liczba dzieci w placówce - szkole, przedszkolu*: ………………………… w tym aktualna
liczba dzieci niepełnosprawnych .......................……………………..
Lp.

Liczba dzieci

Nazwa i adres gminy
właściwej dla miejsca
zamieszkania

Osoba niepełnosprawna
(tak/nie**)

1.
2.

……..............…………
(miejscowość, data)

………………………………………........………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

* dotyczy również innych form, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
** wstawić właściwe

