
UCHWAŁA NR LIII/567/14
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 października 2014 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. 
Nr256,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  załącznik Nr 3 otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 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.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik
                                                                                                                                           do Uchwały Nr LIII/567/14

Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 października 2014r.

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXIV/376/13

Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2013r.

            Burmistrz Miasta Kluczborka

Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej w roku...................
1. Pełna nazwa i adres niepublicznego punktu przedszkolnego
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej:
...............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

3. Kwota przyznanej dotacji (przekazanej na rachunek bankowy)   .................................
4. Kwota wykorzystanej dotacji    ...........................

L.p. Nazwa wydatku Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji 
podmiotowej 

1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne

2. Opłaty na media

3. Zakup materiałów i wyposażenia 

4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

5. Inne.....

6.

7.

8.

9.

Suma wykorzystanej dotacji:

5. Kwota należnej dotacji ( podana przez organ prowadzący, obliczona wg obowiązujących 
przepisów)............................
6. a) Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
    b) Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów  (Dz.   U. Z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

….........................................                                                               ...........................................................
       ( miejscowość, data)                                                                                       ( podpis i pieczęć osoby 
prowadzącej punkt przedszkolny) 
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