
UCHWAŁA NR 241/XXXIII/2013
RADY GMINY NIEGOWA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niegowa Nr 238/ /XXXI/2013 z dnia 30 września 2013 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym 

posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym 
prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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.) oraz art. 4  ust. 1  i art. 13 pkt 2  ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1  uchyla się ust. 2  Uchwały Nr 238/XXXI/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 września 
2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym 
posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym 
prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Niegowa

Zofia Kasznia

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 grudnia 2013 r.

Poz. 7410
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