
UCHWAŁA NR XVI/79/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy 
osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Dwikozy uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XV/75/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 
Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dokonuje się następującej zmiany: w § 3 skreśla się ust.2.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ stanowiący ustala stawki obowiązującej dotacji dla podmiotów
wykonujących zadania w zakresie oświaty.

W związku z tym uregulowania zawarte w § 3 ust.2 „Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową
subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Dwikozy na dany rok
budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po
otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu
z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku
budżetowego” są bezzasadne i należy ten zapis skreślić.
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