
 

Uchwała Nr XXXII/270/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 30 października 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  

 
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, 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. Tracą moc uchwały: 

1) Uchwała Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 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; 

2) Uchwała Nr XVIII/142/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 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; 

3) 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. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 



 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.) określa w art. 90 ust. 4, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o uprawnieniach szkół 

publicznych, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które 

powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. 

Z uwagi na znaczne obciążenia finansowe budżetu Gminy Karczew przygotowana uchwała uchyla 

wszystkie dotychczasowe zmiany, wprowadzane w uchwałach uchylanych. 

W § 1 niniejszej uchwały wprowadza się zmianę polegającą na dopisaniu w pkt 1) „szkół”, które 

wcześniej dopisano w uchylonej uchwale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


