
UCHWAŁA NR XLIII/1252/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących 
na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) i art. 12 pkt 11 w zw. 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995 i poz. 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/1071/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 
poz. 5470, z 2018 poz. 749), wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 20 otrzymuje brzemienie:

"W przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, 
organ prowadzący zobowiazany jest przekazywać Załączniki Nr 1 - 7 do niniejszego Trybu - 
w wersji elektronicznej."

2) §  23 otrzymuje brzmienie:

  "Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych powinno zawierać: oznaczenie 
organu kontrolującego, imię i nazwisko kontrolującego, nr upoważnienia, cel i zakres kontroli."

3) uchyla się § 24

4) w § 25 uchyla się ust. 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat

Id: 246210B6-0CDE-483C-8420-81C177299C71. Podpisany Strona 1




