
UCHWAŁA NR 588/XXXIX/2010  

RADY POWIATU W LUBLIŃCU  

z dnia 22 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały nr 545/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego publicznym szkołom 

prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, a także 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 80 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 Powiatu w Lublińcu u c h w a l a, co następuje:  

§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 545/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego publicznym szkołom prowadzonym

przez osobę prawną  inną  niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,  a także trybu i zakresu kontroli

prawidłowości ich wykorzystania, otrzymuje nowe brzmienie – określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.  

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

Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

mgr Lidia Kucharczyk 

 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW, STANOWIĄCA PODSTAWĘ PRZEKAZANIA DOTACJI 

Z BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA MIESIĄC ...... ...... ROKU.  

Załącznik do uchwały Nr 

588/XXXIX/2010 

Rady Powiatu w Lublińcu 

z dnia 22 marca 2010 r.
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