Projekt

UCHWAŁA NR ........-11211111200
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
Z dNIA ....111.2122111111- 2022 r
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372
z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 z późn.
zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
$ 1. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 r.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80149 Realizacja
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych $ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola SMYK o kwotę 5.000 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola $
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów udzielonej dotacji na
dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Jarosławia a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta
Radymna.

$ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych jeżeli do
niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który niejest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której
mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji, do wysokości iloczynu podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby
dotowania niepublicznych przedszkoli, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji,
pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji z budżetu państwa, przewidzianej na ucznia na dany rok
budżetowy.
W związku ztym, że do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Radymna uczęszcza dziecko
zamieszkałe na terenie Miasta Jarosławia istnieje konieczność zwrotu kosztów udzielonej dotacji na w/w
dziecko.
Proponuję się, aby w/w wydatek pokryć zśrodków ujętych w budżecie Miasta Jarosławia na 2022r.
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola SMYK na dzieci posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Z uwagi na fakt, iż w miesiącach styczeń - luty br. faktyczna liczba dzieci realizujących wychowanie
przedszkolne w w/w placówce jest niższa aniżeli liczba ujęta we wniosku o udzielenie dotacji na rok
2022 zaistniała możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków.
W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie projektu uchwały.

3YREKTOR
IZktu (śydaty
JH

Asti
eł

Id: 7566D922-521A-46C1-9901-ED38E99EE1B3. Projekt

(
i Sporfa
ka

Strona 1

