
 

 

UCHWAŁA NR 46/VI/2019 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół 

prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu 

zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

§ 1. Uchylić uchwałę nr 44/V/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 marca 2019 roku  w sprawie zmiany 

uchwały Nr 258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy 

Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania. 

§ 2. Zmienić uchwałę Nr 258/XXXVII/2018 r. Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 

Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w ten sposób, że w § 5 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:  

„5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno zostać sporządzone odrębnie dla dotacji przekazanych 

na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach i wykazywać wyłącznie 

wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa 

w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których 

mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe”.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Kroczyce. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Janikowski 
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