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UCHWAŁA NR XL/315/2017
RADY GMINY KRASNE
z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
udzielanych z budżetu gminy Krasne dla niepublicznych przedszkoli.
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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 sierpnia
2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Krasne dla niepublicznych przedszkoli, otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasne

Marian Jachowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
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Załącznik do Uchwały Nr XL/315/2017
Rady Gminy Krasne
z dnia 13 września 2017 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KRASNE NA ROK …….
I. Dane o organie prowadzącym podmiot będący beneficjentem dotacji:
1.Nazwa organu prowadzącego podmiot będący beneficjentem dotacji…………………
......................................................................................................................................
2.Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący podmiot będący beneficjentem dotacji:
a)Nazwisko i imię .............................................................................................................
b)Pełniona funkcja ...........................................................................................................
3.Adres organu prowadzącego podmiot będący beneficjentem dotacji
…………………………………………………………………............................................
II. Dane o podmiocie będącym beneficjentem dotacji:
1.Nazwa podmiotu będącego beneficjentem dotacji .......................................................
2.REGON i NIP ...............................................................................................................
3.Adres podmiotu będącego beneficjentem dotacji..........................................................
4.Data wydania zezwolenia na prowadzenie podmiotu będącego beneficjentem
dotacji....................................................................................................................................
5.Nr zezwolenia ...............................................................................................................
6.Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji podmiotowi będącemu
beneficjentem
dotacji
(numer,
nazwa
i adres
banku)
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................
7.Dane kontaktowe:
a)Nr telefonu ....................................................................................................................
b)Adres e-mail .................................................................................................................
III. Dane o planowanej liczbie uczniów:
1. Informacja o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku,
w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym o planowanej liczbie uczniów objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka* ..................................;
2. Informacja o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku,
w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym o planowanej liczbie uczniów objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka*...................................;

Podpis i pieczątka organu prowadzącego
Miejscowość, data ...................
Objaśnienia:

* dotyczy beneficjentów dotacji, o których mowa w § 2 pkt 4

