
 

 

UCHWAŁA NR 391/XXXVII/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania 

przedszkolnego niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina 

Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 tekst jednolity) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku, 

uchwala  co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego 

niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kłobuck lub osoby 

fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli  prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. Uchyla się dotychczasowy zapis § 2. 

2. Dotychczasowy zapis  § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: "§ 3.1. Dotacji dla 

szkół i placówek wychowania przedszkolnego udziela się: 

1) na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub szkołę złożony do Burmistrza Kłobucka w terminie do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy - wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

2) po przekazaniu danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy." 

3. Dotychczasowy zapis § 5 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: "§ 5. Dotacje dla szkół 

i placówek wychowania przedszkolnego przekazywane są na rachunek bankowy przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że 

dotacja za styczeń do 20 stycznia, a dotacja za grudzień do 15 grudnia roku budżetowego." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku 

 

 

Danuta Gosławska 
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