
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/154/17 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/62/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, innych niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych  

na terenie Gminy Szczytna, dla których organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna inna  

niż jednostka samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr X/62/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu 

udzielania, rozliczania i zakresu kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w niepublicznych szkołach podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego  

oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Szczytna, dla których 

organem prowadzącym jest osoba prawna lub fizyczna inna niż jednostka samorządu terytorialnego: 

1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dotyczący niepublicznego 

przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego 

zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  

a dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały", 

2) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

4) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

R. Idzik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lipca 2017 r.

Poz. 3300
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