
                                              Projekt 

Uchwała Nr  ………………… 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………. 2015 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 

19 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 

inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania 

przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.  

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy 

Michałowice uchwala, co następuje:  

§ 1. 

W uchwale nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r., w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób 

prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 uchyla się ust.3;  

2) uchyla się § 8. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Proponowana zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i 

prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania 

przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji, jest konieczna ze względu na określenie w niej działań, 

które  nie zostały wymienione w ustawie o systemie oświaty. Zapisy przekraczające zapisy 

ustawy dotyczą określania terminu wypłaty przeliczonej dotacji oraz sporządzania 

wystąpienia pokontrolnego przez osobę kontrolującą placówkę. Dlatego też niniejszy projekt 

przewiduje uchylenie ust 3 w  § 2 dotyczącego wypłaty dotacji po przeliczeniu jej podstawy 

oraz § 8 dotyczącego wystąpienia pokontrolnego. 

  


