
UCHWAŁA NR 184/XXV/2017
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 171/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr 107/XV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Rady Gminy Kroczyce w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, 
posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne 

nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
- uchwala -

§ 1. W Uchwale nr 171/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr 107/XV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Rady Gminy Kroczyce w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół 
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji wprowadza się 
następujące zmiany:

1. W §1 pkt 1 po słowach „Niepubliczne przedszkole” wprowadza się zapis „o których mowa 
w art. 90 ust. 2b ustawy”;

2. W §1 pkt 2 po słowach „Niepubliczna szkoła” wprowadza się zapis „o której mowa w art. 90 ust. 2ea 
ustawy”;

3. W §1 pkt 3 po słowach „Niepubliczne szkoły” wprowadza się zapis „o których mowa w art. 90 ust. 2a 
ustawy”;

4. W §1 pkt 5 po słowach „Podmioty” wprowadza się zapis „o których mowa w art. 90 ust. 3ac ustawy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
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