Uchwała Nr X/84/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/328/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30
września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 90 ust. 1, ust. 2a,
ust.2b, ust. 2c, ust. 2d, ust. 3c oraz ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art.145 ustawy o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:
§1.
W Uchwale Nr XXX/328/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2009 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na
terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:
1.

§ 3 ust 3 przyjmuje brzmienie:

Do czasu określenia dotacji na dany rok budżetowy (otrzymania informacji o wysokości
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej), dotacja ma charakter zaliczkowy i będzie udzielana w wysokości
ponoszonej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły / placówki w poprzednim roku
budżetowym.
2. § 3 ust 4 przyjmuje brzmienie:
Po wyliczeniu należnej stawki dotacji za okres wymieniony w ust.3 dokonane zostanie
wyrównanie udzielonej dotacji.
3. w § 7 dodaje się ust 4 który brzmi:
Każdy dokument księgowy (faktura, rachunek) potwierdzający poniesione wydatki powinien
zawierać informacje, w jakiej części wydatek został sfinansowany z udzielonej dotacji oraz
jakie było przeznaczenie tego wydatku.
Obowiązek opisywania dokumentów księgowych obowiązuje od miesiąca lipca 2011 r.
§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

