Załącznik do Uchwały Nr IV/27/2007
Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2007 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji ,wysokości i przekazywanie
dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
1.

Dotacje udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole,
a)złożony w Urzędzie Gminy nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji .
b) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dobrem społecznym Rada
Gminy może uwzględnić wniosek złożony w terminie późniejszym
jeżeli dotyczy on nowo powstałej placówki

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
- numer, datę i oznaczenie organu wydającego zaświadczenie o
wpisie do ewidencji placówek niepublicznych,
- planowaną liczbę uczniów,
- numer i nazwę rachunku bankowego,
3. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne przekazuje do Urzędu
Gminy w terminie do 5 – go każdego miesiąca informację o aktualnej
liczbie uczniów na koniec poprzedniego miesiąca-za których pobyt w
przedszkolu zostało wpłacone czesne, z uwzględnieniem uczniów nie
będących mieszkańcami gminy.
4. Niepublicznym przedszkolom udziela się dotacji na każdego ucznia w

2007r. w wysokości równej 92 %. średniego kosztu utrzymania dzieci
w przedszkolach publicznych ponoszonych przez gminę Radziejowice
w przeliczeniu na jednego ucznia

na prowadzenie przedszkola

publicznego. Co stanowi kwotę 351,44 zł miesięcznie.
5. Dotacji udziela się od daty faktycznego podjęcia działalności.
6. Dotacja na ucznia o której mowa w punkcie 4 przekazywana jest w 12
częściach w terminie do 15 każdego miesiąca.

7. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne sporządza i przekazuje
w terminie do 15 stycznia do Urzędu Gminy rozliczenie ( za okres od
początku do końca minionego roku kalendarzowego) otrzymanych
dotacji z uwzględnieniem liczby uczniów w miesiącu otrzymania
dotacji.
8. Kontrolę nad prawidłowością wykorzystania dotacji sprawuje organ
dotujący zgodnie z : - procedurą kontroli wewnętrznej
- rocznym planem kontroli.
9. Osoba prowadząca przedszkole zobowiązana jest udostępnić na żądanie
gminy stosowne dokumenty(m.in. księgę ewidencji uczniów, dzienniki
zajęć)
10.W

przypadku

niedopełnienia

przez

prowadzącego

przedszkole

niepubliczne obowiązków ustalonych w niniejszej uchwale

Gmina

może wstrzymać dotację, do czasu usunięcia nieprawidłowości.
11.Dotacja nie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.
Przewodniczący Rady Gminy
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