
            

Uchwała Nr L/312/2014 

Rady Gminy Gać 

z dnia 26 sierpnia  2014  roku 

 

o zmianie uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca 2014 roku                         

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

punktów przedszkolnych 

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.) 

 

Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Radcy Gminy Gać Nr XLIX/301/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Gać, według zasad określonych w niniejszej 

uchwale, uprawnione są niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne działające na 

obszarze Gminy Gać.” 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacji udziela Wójt Gminy Gać z budżetu Gminy Gać w przeliczeniu na ucznia. 

Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących 

niepublicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych” 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub punkt 

przedszkolny który powinien zawierać:” 

4) § 2 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„nazwę i adres przedszkola lub punktu przedszkolnego” 

5) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Gmina Gać przekazuje dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych w 

dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień 

do 15 grudnia na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego” 

6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub punkt przedszkolny jest zobowiązana 

sporządzić i dostarczyć do piętnastego dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów w 

danym miesiącu. Liczba ta nie może być większa niż deklarowana we wniosku o udzielenie 

dotacji.” 

7) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub punkt przedszkolny jest zobowiązana 

sporządzić i przekazać do 20 stycznia każdego roku, rozliczenia otrzymanych dotacji, z 

uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji.” 

8) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne 

podlega kontroli.” 

9) § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą 

niepubliczne przedszkole lub punkt przedszkolny w tym przede wszystkim liczby 



wychowanków” 

10) § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego 

przedszkola lub punktu przedszkolnego” 

11) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Gać. Osoby takie mają prawo 

wstępu do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz wglądu do prowadzonej 

przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

 

§ 3 

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

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 


