
  

UCHWAŁA NR XXXIII/208/18 

RADY GMINY TRZCIANNE 

z dnia 9 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom 

o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom 

wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do 

sektora finansów publicznych oraz 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z poźn. zm.) oraz 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 XXXI/190/17 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, 

niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na 

terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „szkole – należy rozumieć przez to przedszkole, oddział przedszkolny, 

punkt przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, wskazane w art. 2 pkt 20, 

pkt 22-23, pkt 27-30 ustawy.” 

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dotacje przekazuje się w 12 częściach w terminie do dnia ostatniego 

miesiąca, na rachunek bankowy, z tym, że dotacja za miesiąc grudzień i miesiąc styczeń przekazywana jest 

odpowiednio w terminie do dnia 15 grudnia i do dnia 20 stycznia.” 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zaprzestania prowadzenia jednostki dotowanej organ prowadzący 

przekazuje do Urzędu Gminy Trzcianne rozliczenie, o którym mowa w § 4 pkt 2 niniejszej uchwały, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później niż w dniu likwidacji jednostki 

dotowanej.” 

4) § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wykorzystanie dotacji przeznaczonej szkole, zgodne z art. 35 

ust. 1 ustawy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Wasilewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2018 r.

Poz. 2295



Uzasadnienie 

Zmiana wynika z  przekazania opinii Kolegium RIO w sprawie podjęcia Uchwały Nr XXXI/190/17 oraz 

konieczności usunięcia naruszenia prawa w opiniowanej uchwale. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie zmiany w uchwale jest zasadne. 
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