
RADA MEJSKI
W MOSME

UCHWAŁA NR XLII/289/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania

przedszkolnego, dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie
gminy Mosina oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. W Uchwale Nr XL/278113 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla
niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Mosina oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli
publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest
również do ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Uchwała Nr XL/278/l 3
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2013 roku została ogłoszona 6 marca 2013 roku w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym, że w załączniku nr 2 wskazano odniesienie
do Kodeksu Karnego, co nie powinno mieć miejsca, a w załączniku nr 3 - pkt 5 odnosi się do danych
osobowych dziecka, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania, co też nie leży
w zakresie danych, które można umieścić w takim zestawieniu, podjęcie uchwały zmieniającej jest zasadne.
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Nazwa i adres szkoty

Typ i rodzaj szkoty

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL111289/13
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2013 r.

Burmistrz Gminy Mosina

1. Informacja o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca

Liczba uczniów
Lp. Rok Miesiąc na pierwszy dzień miesiąca,

w którym składany jest
wniosek

Poświadczam prawo szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność danych przedłożonych
we wniosku złożonym w dniu o udzielenie dotacji.

Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie

Pieczątka i podpis — data

Nazwisko i imię
osoby reprezentującej
organ prowadzący

Pieczątka i podpis — data

PRZEV



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL111289/13
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 marca 2013 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Informacja o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola/innej formy
wychowania przedszkolnego

na miesiąc

1. Nazwa organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego:

2. Nazwa i adres przedszkolaiinnej formy wychowania przedszkolnego:

3. Liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca

- w tym liczba uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Mosina

4. Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

5. W załączeniu przedstawiam listę uczniów.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do składania wniosku

PRZEWOJ

Waldemar


