DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 29 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki

Poz. 1985

Data: 2018-03-29 13:41:18

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2018
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Jaworze z 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 644), wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 2.
2) uchyla się § 3.
3) uchyla się § 4.
4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem przyznania dotacji, o których mowa w § 1 ust. 1 jest przekazanie Gminie wniosku
o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji oraz
wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy. Wzór
wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki

