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UCHWAŁA NR XXXV/351/10
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/321/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 
lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu 
kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilamowice, prowadzonych przez podmioty inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tj. Dz.U. 
Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Wilamowicach 
uchwala, co następuje : 

§ 1. 

W Uchwale Nr XXXIII/321/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji 
udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie 
Gminy Wilamowice, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego dotychczasowy 
§2 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie : 

§ 2. 

"pkt.3) dotacji-należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Wilamowice na zasadach określonych 
w art.90 ustawy dotację podmiotową ( w rozumieniu art.131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych-Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zmianami) oraz niniejszej uchwały, która przeznaczona jest na 
dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 
(w tym profilaktyki społecznej)" 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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