
UCHWAŁA NR XIV/93/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna 
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 80 ust. 2, 3 oraz art. 90 ust.1, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 6, art. 14 ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 827)  
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz.1080) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna 
uchwala, co następuje:

§ 1. W §4 skreśla się ust. 1 i 2.

§ 2. W § 5 skreśla się ust. 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli

prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego dokonano na podstawie uchwały Nr 160/g116/D/15 Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 czerwca w sprawie orzeczenia nieważności § 4 ust. 1, oraz § 5 ust. 4

wymienionej wyżej uchwały.
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