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Uchwała Nr XVIIU167 12008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 14 sielpnia 2008 r.

w sprawie: założenia przedszkola publicznego
przedszkolaoraz nadania mu stafutu

w Waplewie

Wielkim,

przyjęcia aktu założycielskiego

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8,art.9 ust.1,art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990r.(tekstjedno|ity:Dz.IJ.z2001'r. Nr 142,poz'1597 zpóźn. zm.),w związku zat.Sust.2 pkt 1 i
ust.5 oraz art' 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia7 września1990r. o systemie oświaty(tekstjedno|ity:Dz.U. z 2004 r. Nr
256, po2.2572 z pont. zm.) oraz art.21 ust. 1 pkt f i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 21,04z późn. zm.) i $1 ust 2 rozpor ządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.lJ' Nr 61, poz
624,zpoźn' zm.) Rada Gminy stary Targ uchwala co następuje:

s1
Zakłada się z dniem 1 września 2008 r. publiczne przedszkole
Wielkim zw ane dalej,,P ruedszkolem".

podnazwą:

Publiczne Przedszkole

w Waplewie

s2

Przedszkole jest jednostką budzetową i będzie prowadzone w lokalu znajdującym się w budynku połozonym
w Waplewie Wielkim 15

Akt założycielski Przedszkola

s3

stanowi zaŁączniknr 1 do niniejszej uchwaĘ.

s4

Nadaje się Przedszkolu Statut stanowiący załączniknr 2 do niniejszej uchwaĘ

ss
Przyjmuje się źródłofinansowania - Budżet Gminy Stary Targ 2008 r. _ dział801 oświata i Wychowanią
rozdziaŁ 80104- przedszkola

s6
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ

s7
Uchwała podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przeulodniczący

Załąeniknt1.
do Uchwaty Nr XVIII/16il2008
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
Akt załoĘcielski
przedszkola publicznego
Na podstawieart.5 ust2 pkt 1'i ust.S oraz art.58ust. 1i 6 ustawy z dnia 7 września199.].t.o systemie oświaty
(tekst jedno|IĘ:.Dz. U . z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), oraz afi. f1" ust. 1 pkt 2 i ust.Z ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicanych (Dz.U . z f005 r. Nr 249, poz. f104 z późn. zm.)

z dniem 1 września2008 r. zakJada się publiczne przedszkole podnazwą:
Publiczne Pzedszkole w Waplewie Wielkim
z siedzib ą w Waplewie Wielkim 15

