UCHWAŁA

NR XLV/ 244 /09

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 09 listopada 2009 roku
w sprawie: reasumpcji uchwały Nr XLII/230/09 dotyczącej trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe
o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy
wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Iłża.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn. zmian.) oraz art.90 ust.4
ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmian.) w związku z art.26 pkt.2 ustawy z dnia 19 marca 2009
roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
56, poz.458) Rada Miejska w Iłży uchwala
co następuje :
§1
W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/230/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia
17 lipca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe o uprawnieniach
szkół publicznych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na
terenie gminy Iłża wprowadza się następujące zmiany :
1. - § 2 ust.1 – otrzymuje brzmienie : - „ Dotacja dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w wysokości 100 %
subwencji oświatowej ogólnej otrzymanej przez gminę Iłża.

2. - § 2 pkt.7 – otrzymuje brzmienie : Dotacje o których mowa w ust.1-5 są
przekazywane w 12 miesięcznych częściach nie później niż do
ostatniego dnia danego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły
lub placówki wskazany we wniosku o którym mowa w § 1 ust.3
na podstawie informacji złożonej do 10 dnia każdego miesiąca
o liczbie uczniów uczęszczających do placówki.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z wyjątkiem § 2 ust.5 załącznika do uchwały, który wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2010 roku

