
 

 

UCHWAŁA NR 22/IV/2018 

RADY GMINY DUBIECKO 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały własnej nr 13/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie  

ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Dubiecko  

dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., 

poz. 994) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 

U. z 2017r., poz. 2203) 

Rada Gminy Dubiecko 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Dubiecko Nr 13/III/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Dubiecko dla niepublicznych przedszkoli 

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego uchyla się w § 6 ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubiecko. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

mgr Jerzy Brożyna 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 stycznia 2019 r.

Poz. 478



 

Uzasadnienie 

Na ostatniej Sesji Rady Gminy podjęto Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Dubiecko dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych 

form wychowania przedszkolnego. 

Po wnikliwym przeanalizowaniu Uchwały wykryto w niej zapis, który jest cytatem z Ustawy 

i umieszczenie powyższego zapisu w Uchwale wykracza poza zakres kompetencji Rady Gminy. W związku 

z powyższym niezbędne okazało się usunięcie przedmiotowego zapisu. 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

  

mgr Jerzy Brożyna 
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