
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/261/2014 

RADY GMINY BARCIANY 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie 

trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Barciany 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. 

Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian 

w Uchwale Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia 

i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Barciany (publikacja w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 3588) – dokonuje się następujących 

zmian:  

1. 1. W rozdziale II w § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„ ust. 1. Dla przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja z budżetu Gminy Barciany na każdego ucznia 

w wysokości 75% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie 

przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Barciany. „ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lutego 2014 r.

Poz. 519
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