
Uchwała nr 406/LXXIX/2018 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 

2018   r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem 

prowadzącym 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 oraz poz. 1000) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Gostyninie 

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018   r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym wprowadza 

się następujące zmiany: 

 
1) § 2 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły na który ma 

być przekazywana dotacja,”; 

2) § 3 ust. 2 pkt 2 ppkt b otrzymuje brzmienie:  

„b) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i nie są uczniami niepełnosprawnymi, niebędącymi 

mieszkańcami Miasta Gostynina w przypadku placówek wychowania przedszkolnego,”; 

3) § 5 ust. 4 pkt 2 ppkt b otrzymuje brzmienie:  

„b) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i nie są uczniami niepełnosprawnymi, niebędącymi 

mieszkańcami Miasta Gostynina w przypadku placówek wychowania przedszkolnego,”; 

4) § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Na czas trwania kontroli organ prowadzący kontrolowane przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub szkołę zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującym wszelkich dokumentów 

dotyczących przedmiotu kontroli w miejscu, o którym mowa w ust. 3.”; 

5) uchyla się § 9. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

         
                                                                                                       Andrzej Robacki 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W uchwale nr 392/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół, dla których Miasto Gostynin nie jest organem prowadzącym dokonano 

zmian mających na celu doprecyzowanie użytych określeń oraz poprawiono błędy stylistyczne. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Robacki 

 

 


