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4189
UCHWAŁA Nr XXIII/257/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
Na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada
Gminy W Lubaszu uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się następujące wysokości stawek
jednostkowych dotacji służące do skalkulowania wysokości dotacji na rok 2010 do Gminnego Ośrodka
Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu:
a) 86,75 zł za odbiór 1 tony odpadów stałych i
transport jej na składowisko odpadów stałych
na Sławienko,
b) 4,68 zł za odbiór i dostarczenie do oczyszczalni ścieków 1 m3 odpadów ciekłych
c) 0,36 zł za utrzymanie i oczyszczanie 1 m2

powierzchni terenów.
2. Kwota dotacji oraz jej zakres na 2010 rok określona zostanie w uchwale budżetowej.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§3. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od daty
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 2010
roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

4190
UCHWAŁA Nr XXIII/258/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U
z 13 grudnia 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy W
Lubaszu uchwala co następuje:
§1. Niepubliczne szkoły funkcjonujące na terenie
gminy Lubasz otrzymują dotację z budżetu gminy.
§2. Ilekroć jest mowa w uchwale o szkołach - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.
§3. Ustala się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie
gminy Lubasz:
1. Dotacji udziela Gmina Lubasz na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę przedstawiony Wójtowi Gminy Lubasz nie później niż do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
2) nazwę i adres szkoły,

3)
4)
5)
6)

numer NIP szkoły
numer REGON szkoły,
typ i rodzaj szkoły,
numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
szkoły do ewidencji,
7) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
8) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
9) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych
z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności
stwierdzonej orzeczeniem publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
10) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły,
na który ma być przekazywana dotacja.
3. Podmiot prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy Lubasz w terminie do 15 –go dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3 powinna
zawierać:
a) liczbę uczniów na pierwszy dzień każdego
miesiąca,
b) liczbę uczniów niepełnosprawnych na pierwszy dzień każdego miesiąca, z uwzględnieniem
rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych
orzeczeniem publicznej poradni psychologicz-

