Uchwała Nr XXXI/421/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych
oraz szkół podstawowych artystycznych, a takŜe dla zespołów wychowania
przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 90 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145,
poz. 917) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
30 października 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym
z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz
szkół podstawowych artystycznych, a takŜe dla zespołów wychowania przedszkolnego
i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a
ust. 7 ustawy o systemie oświaty w § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Wypłata dotacji podlega wstrzymaniu w przypadku zaprzestania prowadzenia
szkoły lub przedszkola.
6. W przypadku stwierdzenia, iŜ podstawą wypłaty raty dotacji było przedstawienie
przez osobę prowadzącą szkołę lub przedszkole zawyŜonej liczby uczniów osoba prowadząca
szkołę lub przedszkole zobowiązana jest do niezwłocznego zwrócenia wypłaconej kwoty
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.”
2) ust. 7 uchyla się.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

