UCHWAŁA NR XLV/336/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/242/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: ,,14. Jeżeli w wyniku aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Byczyna wysokość dotacji ulega zmianie, suma kolejnych
przekazywanych części dotacji począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej
podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji według stanu na
pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą części
dotacji przekazywanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy
dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.
2) w § 4 skreśla się ust. 7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa opolskiego.
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