
UCHWAŁA NR 303/XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 20 listopada 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 (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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, zm. uchwała nr 260/XXX/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 maja 
2013 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

„6) gimnazjum publiczne z oddziałami integracyjnymi.”;

2) w § 5 dodaje się ust 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. 5. Podstawa do wyliczenia kwoty dotacji na ucznia danego typu i rodzaju szkoły ulega zmianie, 
w przypadku gdy: 

1) w trakcie trwania roku budżetowego zmniejsza się lub zwiększa kwota wydatków bieżących, 

2) ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu liczba uczniów.

6.  Podstawę wyliczenia dotacji zmienia się od następnego miesiąca po zaistniałych zmianach 
wymienionych w ust. 5 i ma zastosowanie do całego roku budżetowego.”;

3) w § 6 w ust 4 skreśla się wyraz „podstawową”, 

4) w § 11 skreśla się pkt 1. 

§ 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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