
UCHWAŁA NR 322/XLIV/2018
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 roku, 
dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych 
i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 z 2018r. poz.130)  oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  27 października 2017r. 
o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz.2203)    Rada Gminy Konopiska uchwala co 
następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do  uchwały nr 314/XLIII/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 stycznia 2018 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do Uchwały Nr 322/XLIV/2018

Rady Gminy Konopiska

z dnia 2 marca 2018 r.

INFOMACJA MIESIĘCZNA
(wg stanu na 1 dzień m-ca) o liczbie uczniów za miesiąc ……….........

1. Liczba dzieci ogółem :……..………………………………………………………………

2. Liczba dzieci spoza gminy Konopiska : …………………………………………………...

3. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ..............................................

4. Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

….............................

5. Wykaz dzieci:

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Adres zamieszkania

6. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,  w poprzednim miesiącu do 
przedszkola uczęszczało ….. dzieci.

.......................................................

(data i podpis dyrektora placówki)
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