UCHWAŁA NR XLVI/327/21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania
przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty
inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.,
o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na
terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
(Dz.Urz.Woj.Opol. z 2018 r. poz. 329) oraz Uchwale zmieniającej Nr V/17/18 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2019 r. poz. 136), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego
w Byczynie, inne osoby fizyczne niebędące pracownikami Urzędu lub reprezentujące
podmioty zewnętrzne, na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza Byczyny.”;
2) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Osoby upoważnione przez Burmistrza Byczyny zawiadamiają organ prowadzący
i dyrektora jednostki o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz wnioskują o udostępnienie
dokumentów stanowiących podstawę wykorzystania dotacji w terminie co najmniej 14 dni
poprzedzających planowaną kontrolę.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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