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UCHWAŁA NR XXXV/221/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/212/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie
Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz 446 ze zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943
ze zm.), Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sławie nr XXXIV/212/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie
Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Dotacja ma charakter roczny, a przekazywana jest w 12 częściach na wskazany we wniosku rachunek
bankowy szkoły/przedszkola, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień
przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego i obliczana jest w poszczególnych
miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie
uczniów.”;
2) § 10, otrzymuje następujące brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.”;
3) W załączniku nr 1 do uchwały część C otrzymuje nowe brzmienie:
CZĘŚĆ C
INFORMACJE DODATKOWE
Nazwa banku i nr konta szkoły/przedszkola na które ma być przekazana dotacja
_______________________________________________________________________________
Zobowiązanie do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie placówki oraz zmianach danych
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Sławomir Mazur

