
Projekt

z dnia  22 października 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/376/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie 
Gminy Kluczbork oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się nastęujące 
zmiany: 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Wniosek o udzielenie dotacji składa osoba prowadząca niepubliczny punkt przedszkolny do 
Administracji Oświaty w Kluczborku, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 
dotacji”;

2) § 6.ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacja na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego przekazywana jest w 12 ratach, w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany, o którym mowa w § 5 uchwały, z tym, że część za 
grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.”;

3) § 6.ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawą ustalenia wysokości dotacji w miesiącach wakacyjnych ( lipiec, sierpień) będzie złożona 
informacja, w każdym z miesięcy o liczbie dzieci zapisanych do niepublicznego punktu przedszkolnego. Do 
dzieci zapisanych zaliczamy te, których rodzice ( opiekunowie prawni) zawarli umowę z niepublicznym 
punktem przedszkolnym na wyżej wymieniony okres.”;

4) uchyla się w § 7 ust. 1 pkt. a i b .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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