
 

 

UCHWAŁA NR XVII/78/2015 

RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne 

przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Osiecznica  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 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. 2015 poz. 1515) 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.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XV/69/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne 

przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Osiecznica oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, dokonuje się zmiany, w ten sposób, że: 

1) po § 4 pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4. Do wyliczenia dotacji za miesiąc przerwy wakacyjnej przyjmuje się średnią liczbę uczniów 

z trzech miesięcy tj. kwiecień, maj i czerwiec danego roku”, 

2) w § 4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5.  W przypadku zmiany liczby uczniów w danym miesiącu dokonywana będzie aktualizacja 

miesięcznej stawki dotacji dla przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym”; 

3) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Traci moc Uchwała Nr L/216/2010 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania”. 

§ 2. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XV/69/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym 

niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy 

Osiecznica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dokonuje się zmiany, w ten 

sposób, że pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Nazwa i adres dotowanego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego………………………………………………………………………. 

Rozliczenie za ………… rok”. 
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy: 

P. Koza 
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