
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/275/2014 

RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU 

z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez 

Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom. 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1a otrzymuje brzmienie: 

„§ 1a.  W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wysokość dotacji, o której mowa 

w § 1, wynosi 135% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3.  Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach w terminie do 

20 dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. 

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu 

Włodzimierz Żurek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lutego 2014 r.

Poz. 968
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