UCHWAŁA NR 260/XXX/2013
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z
późn. zm. ) oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 2a i 2 b i ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości
wykorzystania udzielonej dotacji wprowadza się następujące zmiany:
- § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego
miesiąca na podstawie informacji, o której mowa w § 8.
2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, wskazany przez organ prowadzący we
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 uchwały, w aneksie do wniosku lub w przypadku zmiany rachunku – w stosownym piśmie organu prowadzącego, informującym
o zmianie nazwy lub / i numeru rachunku bankowego.
3. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na
kolejny miesiąc.
4. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji:
1) zaprzestania działalności szkoły. ”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Łazik
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