
Uchwała Nr XLIII/270/2014 

Rady Gminy Gać 

z dnia  30  stycznia 2014  

 

zmieniająca uchwałę Nr XLI/252/2013 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 

  

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 z późn. zm.) 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  z późn. 

zm.) 

§1 

W uchwale Nr XLI/252/2013 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1.  §3 otrzymuje brzmienie: 

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli jest przyznawana w wysokości 75% ustalonych  

w budżecie Gminy Gać wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Gać w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 

budżetu gminy z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gać. W przypadku braku na terenie 

Gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące 

ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego 

2. Gmina Gać przekazuje dotację dla niepublicznych przedszkoli w dwunastu częściach  

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień do 15 grudnia 

na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola. 

 

2.   §6 otrzymuje brzmienie 

1. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub 

jeżeli nie zawiera wymaganych danych. 

2. Wypłacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana w nadmiernej 

wysokości lub, gdy została wykorzystana na cele niezgodne z niniejszą uchwałą lub innymi 

przepisami prawa. W takiej sytuacji zwrot dotacji następuje w terminie 15 dni od dnia 

stwierdzenia nieprawidłowości. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gać 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 


