
UCHWAŁA NR XXI/138/17
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji.

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 
2016 r. poz.446 z  późn. zm1)) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z  późn. zm2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XX/133/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie 
Gminy Bartniczka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. 
Kuj-Pom z 2017 r. poz 187) uchyla się § 7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, 

poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60.
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Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)
w odniesieniu do dotacji udzielanych począwszy od 1 stycznia 2017 r. § 7 uchwały nie jest stosowany.
Zastosowanie ma on jedynie w odniesieniu do dotacji udzielanych w roku 2016 (jednakże rozliczanych w roku
2017), stąd z uwagi na wejście w życie ww. uchwały po 14 dniach od jej ogłoszenia, zapis ten w świetle zmian
przepisów ww. ustawy nie ma zastosowania w odniesieniu do dotacji udzielanych w 2017 r. Zapis § 7 uchwały
może sugerować jego zastosowanie w odniesieniu do dotacji udzielanych w 2017 r. W celu przejrzystego
i prawidłowego zastosowania przepisów ww. uchwały § 7 zostaje uchylony niniejsza uchwałą.
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