UCHWAŁA Nr XXXI/292/17
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kamieńsk przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60, poz. 949,
poz. 1292) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „składania w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca, informacji o aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca liczbie uczniów, z zastrzeżeniem, że
informacja taka aktualna na pierwszy dzień grudnia powinna zostać złożona do dnia 5 grudnia; informacja powinna
obejmować co najmniej następujące dane dotyczące uczniów: imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres
zamieszkania;”.
§ 2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Osoba prowadząca podmiot dotowany przedstawia do Urzędu Miejskiego
w Kamieńsku roczne rozliczenie przekazanej dotacji do dnia 20 stycznia następnego roku”.
§ 3. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, zwani dalej
kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych, przedmiotem której jest:
1) sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji, w szczególności w zakresie zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 pkt 1,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy na
podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych
w całości lub w części z otrzymanej dotacji.”.
§ 4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kontrolę, o której mowa w § 7, przeprowadzają pracownicy Urzędu
Miejskiego w Kamieńsku, na podstawie indywidualnego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Kamieńska
i po okazaniu dowodu osobistego.”.
§ 5. § 8 ust. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Urząd Miejski w Kamieńsku.”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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