UCHWAŁA NR XLIII/259/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie
Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLII/252/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2018 r., poz. 1105), załącznik Nr 1 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędu
Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/259/18
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 marca 2018 r.
……………………………..
(oznaczenie podmiotu)
Wójt Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok ………………..
I – Dane osoby prowadzącej:
Wnioskodawca: osoba prawna/osoba fizyczna
Nazwa osoby prawnej/ imię i nazwisko osoby fizycznej
Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
Dane osoby reprezentującej placówkę: imię i nazwisko pełniona funkcja
II – Dane podmiotu dotowanego
Nazwa podmiotu dotowanego
Adres, telefon, e-mail
Numer i data wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Poświętne
III- Rachunek bankowy jednostki oświatowej
Nazwa banku
Numer rachunku bankowego
IV- Dane o planowanej liczba uczniów
Liczba uczniów ogółem
zamieszkałych na terenie gminy Poświętne
zamieszkałych na terenie innych gmin
niepełnosprawnych
Objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
V- Zobowiązuję się do
1.Comiesięcznego składania informacji o aktualnej licznie uczniów
2. Informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
VI - Oświadczenia
1) Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………….
(miejscowość, data)
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