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Poz. 6891
UCHWAŁA NR 123/2019
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie publicznym szkołom podstawowym, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne dotacji w wysokości wyższej niż określona
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 511
z późn. zm.)1) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, na każdego ucznia publicznych szkół podstawowych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, o kwotę
247,60 zł miesięcznie.
§ 2. Okres udzielania dotacji w wyższej wysokości: od 01 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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