Uchwała Nr XXXI-85/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie utworzenia publicznych zespołów przedszkolnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5 ust. 5, art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z § 5
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Tworzy się zespoły przedszkolne na okres roku szkolnego 2013/2014 r. w:
1) Szkole Podstawowej w Zagościńcu (2 grupy);
2) Szkole Podstawowej w Starym Grabiu;
3) Zespole Szkół w Duczkach;
4) Zespole Szkół w Czarnej.
§ 2.
Organizację zespołów przedszkolnych, o których mowa w §1, określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
1. Zespoły przedszkolne finansowane będą ze środków własnych Gminy: Dział 801 –
Oświata i wychowanie, Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, a
w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku złożonego w ramach konkursu
zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2013 – ze środków unijnych.
2. Finansowanie funkcjonowania zespołów przedszkolnych od 1 września 2013 r. do
czasu uzyskania środków unijnych potraktowane będzie jako wkład własny
wynoszący 15% wartości projektu.
3. W ramach wkładu własnego finansowane będą wydatki ponoszone w związku
z zatrudnieniem nauczycieli prowadzących zajęcia w zespołach przedszkolnych do
czasu uzyskania środków unijnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku przekroczenia kwoty wydatków, stanowiących 15% wartości projektu,
kwota przekroczenia zostanie zrefundowana po uzyskaniu środków unijnych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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