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Poz. 361
UCHWAŁA NR XVI/89/2016
RADY GMINY W BOJADŁACH
z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż
jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 90 ust. 1b, 2b, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez
osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 50) zmianie ulega załącznik nr 2
i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach
Elżbieta Szwajkowska

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Poz. 361

Załącznik
do Uchwały Nr XVI/89/2016
RADY GMINY w BOJADŁACH
z dnia 15 lutego 2016 r.
INFORMACJA O LICZBIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNEGO
…………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego)
Do Wójta Gminy Bojadła
INFORMACJA O LICZBIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
NIEPUBLICZNEGO
W …………………………………………………..
w miesiącu ……………………………………………. 201….. roku.
1. Dane o placówce:
Nazwa: ………………………………………………………………………………....................................
Adres: ………………………………………………………………………………......................................
2. Dane o organie prowadzącym:
Nazwa/ imię i nazwisko: …………………………………………………………….....................................
Adres: …………………………………………………………………………………..................................
3. Liczba dzieci:
Stan, na pierwszy dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja wynosi ……………....................................
w tym:
- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………………………..........................................
- niepełnosprawnych …………………………………………………………………..........................................
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………

………………………….

(miejscowość i data)

( podpis i pieczęć )

___________________
Termin składania informacji do organu udzielającego dotację: do 10 dnia każdego miesiąca.

