
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.6.2019 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne 

i fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

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

z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr PR.0007.12.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, 

prowadzonych na terenie miasta Ruda Śląska przez osoby prawne i fizyczne niezaliczane do sektora finansów 

publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji § 3 ust. 2 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Rozliczenie dotacji zawiera informacje o kwotach dotacji otrzymanej, wykorzystanej 

i podlegającej zwrotowi do budżetu Miasta Ruda Śląska oraz zestawienie wydatków poniesionych 

zgodnie z art. 35 ustawy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lutego 2019 r.

Poz. 985
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