
 

 

UCHWAŁA NR L/424/18 

RADY MIASTA LĘDZINY 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały XLIX/408/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 z późniejszymi zmianami), art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Rada Miasta uchwala: 

§ 1. W Uchwale XLIX/408/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu 

i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:  

1. Tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie: 

„w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania”. 

2. Treść § 1 otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwała określa tryb udzielania dotacji niepublicznym 

przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego mającym siedzibę na terenie miasta Lędziny, 

prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz tryb rozliczania tych dotacji, a także tryb kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania". 

3. Uchyla się Rozdział 3 wraz z § 6 uchwały. 

4. Zmienia się dotychczasową numerację rozdziałów, w ten sposób, że dotychczasowe rozdziały                         

od 4 do 7 otrzymują nową numerację od 3 do 6. 

5. Zmienia się dotychczasową numerację paragrafów, w ten sposób, że dotychczasowe paragrafy                           

od 7 do 16 otrzymują nową numerację od 6 do 15. 

6. Tytuł rozdziału 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Tryb kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji„. 

7. Uchyla się ust. 2 w § 11. 

8. W załączniku nr 1 do Uchwały, pkt 6 wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lędziny otrzymuje 

nowe brzmienie: "Osoba prowadząca zobowiązuje się do przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków, 

o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2203)". 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny. 

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

Śląskiego.  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Elżbieta Ostrowska 
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