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Poz. 4771
UCHWAŁA Nr XIII/83/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia
30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie miasta
Sokołowa Podlaskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim
uchwala, co następuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i
gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 210, poz. 6670) dokonuje się
następujących zmian:
1) W § 3 w ust. 1 w punkcie 1 - 4 ) określenie „w § 2 ust. 1 pkt 5” zastępuje się określeniem „w § 2 ust. 1
pkt 6”.
2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym miało
ogłoszenie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

