UCHWAŁA NR XXVI/321/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie
Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystywania dotacji.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice
przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Szkoły publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Krapkowice osoby
prawne i fizyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia z budżetu
Gminy Krapkowice dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu
i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części subwencji oświatowej
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krapkowice.”;
2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Gmina Krapkowice dokonuje w ciągu roku budżetowego aktualizacji
podstawowej kwoty dotacji zgodnie z art. 78 c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.”;
3) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W pierwszych miesiącach roku kalendarzowego, w przypadku braku
informacji o kwocie wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez Gminę Krapkowice szkoły
danego typu i rodzaju, dotacja dla szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne
i fizyczne, jest udzielana w wysokości przysługującej w poprzednim roku budżetowym.”;
4) § 5 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które mają
bezpośredni wpływ na prawo do dotacji lub jej wysokość, kieruje się wystąpienie pokontrolne zawierające
zalecenia. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym,
poinformować Burmistrza Krapkowic o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku, za wyjatkiem § 1 pkt. 4, który wchodzi
w życie po upływie 14 od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Uchwała podlega
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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