
   Uchwała Nr 102/XXII/2016 

Rady Gminy Załuski 

         z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na 

terenie Gminy Załuski  przez inne niż Gmina Załuski  osoby prawne i osoby fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 

Gminy Załuski  uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr 77/XIX/2015 w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Załuski  przez inne niż Gmina Załuski  

osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania dodaje się załącznik 3a,  stanowiący  załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2. 

1. W paragrafie § 5 Uchwały Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr 

77/XIX/2015 dodaje się ust. 3a w brzmieniu :  

„Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają uczniowie 

zamieszkali w Gminie Załuski, osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania 

przedszkolnego zobowiązana jest sporządzić wykaz uczniów z Gminy Załuski, którego wzór 

stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały”.   

2. W paragrafie § 5 Uchwały Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr 

77/XIX/2015 ust. 4 otrzymuje brzmienie :  

„Wykaz uczniów z terenu gminy Załuski i spoza terenu gminy jest sporządzany   i przekazywany 

łącznie z informacją, o której mowa w ust .2”. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski . 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

       Przewodniczący Rady Gminy Załuski 

        Edward Aleksandrowski 



 

 

 

 


