
UCHWAŁA NR XXXI/232/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki 
dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego 
organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu 

i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz., 446 ze zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/198/2016 r. Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych 
i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczania § 9 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 9. ust. 4. Niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum, o których mowa w §3 pkt. 3 i 4 
uchwały, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymuje na każdego ucznia 
dotację, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Miasta Maków Mazowiecki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Id: 0DA91AB8-DB62-40B8-9F40-7579AF3B3D2B. Podpisany Strona 1




