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UCHWAŁA NR XXX/222/2012
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 24 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.
o trybie udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/232/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Bukowina
Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, w § 9 dodaje się punkt. 1a)
w brzmieniu
„Ze względu na ważny interes społeczny, gmina może udzielić dotacji, o których mowa § 9 pkt 1
niniejszej uchwały, w roku budżetowym, w którym osoba prawna lub fizyczna rozpoczęła prowadzenie
szkoły, na wniosek organu prowadzącego dotowaną szkołę złożony w terminie późniejszym niż określony
w pkt 1.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego I wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

