
  

Uchwała Nr XXII/184/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 lutego 2012 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i 

trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr 

LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku 

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

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 2a i 

4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Dokonuje się zmiany § 1 Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich 

wykorzystania dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Karczew 

lub osoby fizyczne oraz niepublicznych: 

1) szkół, 

2) przedszkoli, 

3) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów 

wychowania przedszkolnego), 

4) placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty.” 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

           Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     UZASADNIENIE 

 

 

W Uchwale Rady Miejskiej dokonuje się zmiany w § 1 polegającej na dodaniu do katalogu 

podmiotów wymienionych w tym paragrafie  „szkół” , o których mowa w dalszej części 

uchwały. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 


