
UCHWAŁA NR XLV/267/18
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 5 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli,  

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych 
realizujących

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka
przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.  
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale NR  XLIV/262/18 Rady Gminy Somianka z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne 
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2018r. poz. 1482) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 10 -  otrzymuje brzmienie: „10. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty 
dotacji należnej w danym miesiącu będą korygowane przez Gminę przy przekazywaniu kolejnej części 
dotacji.”

2) w § 4 ust. 1 -  otrzymuje brzmienie: „1. Organowi udzielającemu dotacje przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.”

3) uchyla się § 4 ust. 2 i § 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 marca 2018 r.

Poz. 2410
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