UCHWAŁA NR XXXVI/384/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 7 października 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych,
szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż
Gmina Miejska Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 80 ust.1, 2b, 3, 4 i art. 90 ust.1,
1a, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.
2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.
1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618;
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.
1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206;
z 2012r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013r. poz. 827) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/309/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z 25 lutego 2013 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych
i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 1360), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Dotacja przekazywana jest placówkom w terminie ustawowym tj. nie później niż
do ostatniego dnia danego miesiąca za dany miesiąc, z wyjątkiem grudnia w którym
będzie przekazana do 15 grudnia, na podstawie informacji o liczbie uczniów wg stanu
na 10 dzień danego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.”;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Placówki otrzymujące dotacje z budżetu miasta są zobowiązane do:
1) Prowadzenia dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie ucznia do placówki,
w tym datę przyjęcia oraz skreślenia z listy ucznia i udostępnienie jej organowi
kontrolującemu;
2) Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej ewidencjonującej wydatki
związane z dotacją, zgodnie z art. 5 ust. 7, pkt 3 ustawy o systemie oświaty, oraz
udostępnienie jej organowi kontrolującemu;
3) Opisywania wszelkich dokumentów księgowych (faktury, rachunki, listy płac, itd.)
potwierdzających wydatki poniesione z dotacji .Każdy z w/w dokumentów powinien
zostać opatrzony na odwrocie pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej oraz
zawierać informacje w jakiej części wydatek został poniesiony z otrzymanej dotacji
i jakie było jego przeznaczenie;
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4) Przedstawienia w terminie do 31 stycznia następnego roku rozliczenia dotacji za
dany okres wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Rozliczenia dotacji w przypadku likwidacji placówki, w terminie jednego miesiąca
od zakończenia działalności.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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