
UCHWAŁA NR XXIX/144/2016
RADY GMINY DALIKÓW

z dnia 29 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Dalików z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dalików dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dalików przez inne niż Gmina 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446, poz. 1579), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2156; z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) oraz art. 252 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 
379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, 
poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, 
poz. 1257 i poz. 1454), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Dalików z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dalików dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dalików przez inne niż Gmina 
Dalików osoby fizyczne i prawne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1064) skreśla się § 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Dalików

Maria Chojnacka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5674
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