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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W PLESZEWIE NA ROK 2009
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UCHWA£A Nr XXVI/168/09 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z pón. zm.), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Dotacja z bud¿etu Gminy i Miasta Zduny na prowadzenie przedszkola niepublicznego udzielana jest osobom fizycznym i osobom prawnym, posiadaj¹cym wpis do ewidencji
przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Gminê i Miasto
Zduny.
§2. Dotacji udziela siê na okres roku bud¿etowego, na
wniosek osoby prowadz¹cej niepubliczne przedszkole przedstawiony Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny nie póniej ni¿
do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.
§3. Wniosek, o którym mowa w §2 powinien zawieraæ:

1) nazwê organu prowadz¹cego niepubliczne przedszkole;
2) nazwê i adres przedszkola;
3) planowan¹ liczbê dzieci w przedszkolu, w tym liczbê dzieci
niebêd¹cych mieszkañcami Gminy i Miasta Zduny wraz z
adresem ich zamieszkania w okresach:
a) styczeñ  sierpieñ,
b) wrzesieñ  grudzieñ,
4) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma byæ
przekazywana dotacja,
5) podpis i piecz¹tkê osoby uprawnionej do sk³adania wniosku.
§4. 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przys³uguje
na ka¿de dziecko w wysokoci 85% ustalonych w bud¿ecie
Gminy i Miasta Zduny wydatków bie¿¹cych ponoszonych na
dzieci w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno
dziecko.
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2. Przez wydatki bie¿¹ce rozumie siê wysokoæ rodków
przeznaczonych w bud¿ecie Gminy i Miasta Zduny dla przedszkola publicznego okrelon¹ w uchwale bud¿etowej na dany
rok bud¿etowy, pomniejszon¹ o wydatki na inwestycje, podzielon¹ przez planowan¹ rednioroczn¹ liczbê dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola publicznego.
3. Dotacja na dziecko niepe³nosprawne przys³uguje w
wysokoci kwoty przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia
przedszkola i oddzia³u przedszkolnego w czêci owiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê i Miasto Zduny.
4.

Dotacj¹ objête s¹:

a) dzieci bêd¹ce mieszkañcami Gminy i Miasta Zduny,
b) dzieci nie bêd¹ce mieszkañcami Gminy i Miasta Zduny.
§5. Osoba prowadz¹ca przedszkole niepubliczne przekazuje Burmistrzowi w terminie do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca
informacje o faktycznej liczbie dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w danym miesi¹cu.
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§7. 1. Dotacja powinna zostaæ wykorzystana zgodnie z
celem, na jaki zosta³a udzielona, do dnia 31 grudnia roku, na
który zosta³a udzielona.
2. rodki finansowe niewykorzystane do tego terminu
nale¿y zwróciæ w terminie do dnia 15 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku udzielenia dotacji, na rachunek bankowy
Gminy Zduny.
§8. Rozliczenie koñcowe z wykonania zadania powinno
zostaæ sporz¹dzone przez osobê prowadz¹c¹ przedszkole niepubliczne do dnia 10 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku
udzielenia dotacji, na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Zduny.

§6. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach miesiêcznych na rachunek przedszkola niepublicznego w terminie do
15-go dnia ka¿dego miesi¹ca.

§10. Traci moc Uchwa³a nr XV/93/08 Rady Miejskiej w
Zdunach z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy i Miasta Zduny dla
niepublicznych przedszkoli. Uchyla siê Uchwa³ê nr XXV/162/
08 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2008 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy
i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli.

2. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest z³o¿enie przez niepubliczne przedszkole Burmistrzowi Gminy i
Miasta Zduny informacji, o której mowa w §5.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
(-) mgr Zdzis³aw Malec
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