UCHWAŁA NR 314/XLVII/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017
r., poz. 2203 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 301/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 9;
2) we wzorze rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu miasta Podkowa Leśna,
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały, w tabeli pod nazwą „Zestawienie wydatków
dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym” w wierszu
lp. 10 skreśla się słowa: „o których mowa w art. 80 ust. 3 d i art. 90 ust. 3d ustawy o
systemie oświaty”;
3) we wzorze rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu miasta Podkowa Leśna
stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, w tabeli pod nazwą „Zestawienie wydatków
dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym” w wierszu
lp. 10 skreśla się słowa: „o których mowa w art. 80 ust. 3 d i art. 90 ust. 3d ustawy o
systemie oświaty”.
§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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