
 

 

UCHWAŁA NR XVI/286/15 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 10 czerwca 2015 roku 

zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 roku 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków. przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż 

Gmina Miejska Kraków 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 80 ust. 4 

i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXXX/1057/09  Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, 

wprowadza się następującą zmianę: 

§ 4. ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Niepublicznym placówkom oświatowym, o których mowa 

w § 1 ust. 7 pkt a) załącznika do niniejszej uchwały, na każdego ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki w szkole prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uczestniczącego w co najmniej 

50% zajęć stałych, organizowanych w wymiarze nie mniejszym, niż dwa zajęcia tygodniowo, przysługuje 

dotacja w wysokości 18.00 złotych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

Marek Lasota 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 3735
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