UCHWAŁA NR LIV/417/2018
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno -Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, zmienioną
Uchwałą Nr XXXVII/270/2017 Rady Miejskiej Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą Nr
XLIV/342/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017r.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 1 statutu dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 157)”.
2. W § 1 statutu dotychczasowy pkt 7 staje się pkt 8.
3. W § 1 statutu dotychczasowy pkt 8 staje się pkt 9.
4. W § 1 statutu dotychczasowy pkt 9 staje się pkt 10.
5. W § 1 statutu dotychczasowy pkt 10 staje się pkt 11.
6. W § 6 ust. 2 statutu zmienia się pkt 42) i pkt 43), które otrzymują brzmienie:
„42) naliczanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do placówek
wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy, a niebędących ich mieszkańcami”.
„43) naliczanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego.”.
7. W § 6 ust. 2 dodaje się pkt 44) i 45), które otrzymują brzmienie:
„44) prowadzenie rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji dzieci uczęszczających do
placówek wychowania przedszkolnego położonych na terenie innych jednostek samorządu
terytorialnego, a będących mieszkańcami Gminy Jedlicze”.
„45) analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników obsługiwanych jednostek
oświatowych.”.
8. W Załączniku do Uchwały Nr XXXIV/248/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, dodaje
się pkt 11:
11. „Samorządowy Żłobek w Jedliczu”.
§ 2. Pozostałą treść uchwały pozostawia się bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Woźniak
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