Projekt
UCHWAŁA NR................ /2022
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt4ustawy
zdnia
8 marca
1990r.
osamorządzie
gminnym
(t.j. Dz. U. 2021.1372 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 na 2022 rok:
1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 260.000,00 zł na $ $ 950 Wolne środki, o których
mowa wart.217 ust.2 pkt.6 ustawy - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu Miasta z 2021 roku o kwotę 260.000,00 zł.
2. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2022 rok o kwotę 260.000,00 zł, którego źródłem pokrycia
będą wolne środki pieniężne określone w ust.1.
3.Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 Oświata iwychowanie, rozdziale
80104 Przedszkola, w $2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 260.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Prywatnego Bajkowego Przedszkola w Jarosławiu.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zmiany w budżecie miasta Jarosławia na rok 2022 wprowadza się na wniosek organu prowadzącego
Prywatne Bajkowe Przedszkole w Jarosławiu o udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do w/w
placówki.
Zgodnie z zapisami art. 33 ust. | pkt 1-2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych dotacje dla przedszkola niepublicznego przekazywane są pod warunkiem że:
l) organ prowadzący przedszkole przekaże organowi dotującemu informację o planowanej liczbie
uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok wypłacania dotacji,
2) przedszkole przekaże dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września
roku poprzedzającego rok wypłacania dotacji.
W związku z tym, że Prywatne Bajkowe Przedszkole wpisane zostało do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Jarosławia w dniu 10 lutego 2022 r. Placówka
nie mogła wywiązać się zwarunku określonego w art. 33 ust. l pkt. Z u.f.z.o - dane do systemu
informacji oświatowej wprowadzić mogą jedynie placówki wpisane do ewidencji.
Zgodnie z zapisami art. 33 ust. 4u.f.z.o., na wniosek organu prowadzącego przedszkole organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do udzielenia dotacji może wyrazić zgodę na
udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego w przypadku
nie przekazania informacji i danych , o których mowa w w/w pkt 1i2.
Mając powyższe na uwadze Pani Bogumiła Staniszewska, tj. organ prowadzący przedszkole wystąpiła
o udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do w/w placówki od dnia I marca 2022 r.
Liczba miejsc w przedszkolu wynosi
80, natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w chwili obecnej to 26 dzieci. Zgodnie z otrzymanym pismem do końca roku szkolnego
2021/2022 placówka planuje przyjęcie ok. 50 dzieci.

Id: D7C2C3F6-0C8E-4586-824B-A122F5AD73CC. Projekt

Strona |

