
 

 

UCHWAŁA NR 106/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji 

dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osobę 

prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego (2018 r. poz. 607), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, 

art. 26, art. 28-31a, art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm), zwanej dalej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.” 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2.” 

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

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

Województwa Podkarpackiego.   

  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

 

Ewa Sawicka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lipca 2019 r.

Poz. 3749



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/2019 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

………………………………………. 

Pieczęć organu prowadzącego 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI DLA ……………........……… 
(nazwa szkoły/placówki)

 

NA ……………ROK 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego: ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki *  

wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej:  

………………………………………………………………………………………………………… 

…........……………………………………………………………………………………………… 

3. Data i numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez miasto Przemyśl: ……………....…...... 

....……………………………………………………………………………………………….…... 

4. Planowana liczba uczniów / wychowanków: 

1) Planowana średnioroczna liczba uczniów/wychowanków: 

a) liczba uczniów od 1 stycznia do 31 sierpnia : ………………….. 

w tym: 

- uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………….. 

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ………………….. 

- słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych ………………….. 

- uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe …………………… 

b) liczba uczniów od 1 września do 31 grudnia : ………………….. 

w tym: 

- uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………….. 

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ………………….. 

- słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych ………………….. 

- uczniów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości 

lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe …………………… 

5. Numer i nazwa rachunku bankowego dotowanej jednostki:  

………………………………………………………………………………………….…………… 

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

 
miejscowość i data

 

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

 
czytelny podpis organu prowadzącego 

 

 
lub osoby upoważnionej

 

*odpowiednie zaznaczyć  

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

 

Ewa Sawicka 
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