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UCHWAŁA NR II/ 14/2014
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 11 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/405/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie na terenie Gminy Bukowina
Tatrzańska publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach
podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji /opublikowanej w Dz.Urz.
Woj.Małopolskiego poz. 6730 z dnia 24.11.2014r./
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt
15 i art. 40 ust. l
ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w związku z art. 6
i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się brzmienie § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały.
2. Po zmianie § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy o systemie oświaty
(t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Bukowina Tatrzańska;”.
3. Po zmianie § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty
(t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Bukowina Tatrzańska;”.
4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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