
 

 

UCHWAŁA NR XLI/278/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH 

z dnia 28 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 maja 2017 r. 

sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Korsze niepublicznym przedszkolom, 

innym formom wychowania przedszkolnego i szkołom oraz publicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego i szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania udzielonej dotacji. 

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

z 2016 r. poz. 446 i 1579 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 maja 2017 r. sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Korsze niepublicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego i szkołom oraz publicznym przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego i szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 

dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 11 ust. 1 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu: 

„3) informację o wydatkach poniesionych i uwzględnionych w ewidencji księgowej placówki dotowanej 

sfinansowanych z dotacji według kategorii, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d 

ustawy.”. 

2. § 11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) do 15 stycznia - za poprzedni rok budżetowy.”. 

3. § 12 ust. 6 skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wankiewicz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r.
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