
 

 

UCHWAŁA NR 297/XL/13 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 9 lipca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Nowa Ruda przez inne niż Gmina Nowa Ruda osoby 

prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 roku poz. 594) w związku z art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 168/XXVI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Nowa 

Ruda przez inne niż Gmina Nowa Ruda osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania, (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2012 roku, poz. 2460), 

zmienionej uchwałą Nr 173/XXVII/12 z dnia 3 lipca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 

2012 roku poz. 2461) wprowadza się następującą zmianę:- w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 2, ulega zwiększeniu o 20% na każdego ucznia zameldowanego na 

pobyt stały na terenie Gminy Nowa Ruda.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.  

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa 

Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy 

Nowa Ruda. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.  

Przewodniczący Rady: 

B. Tarapacki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 4273
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