UCHWAŁA NR XXV/275/2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
17 listopada 2015 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych,
innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156
z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r., o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), na wniosek
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.,
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, dokonuje się następujących zmian:
1) § 1 ust. 3, otrzymuje brzmienie: „Przepisy niniejszej uchwały, dotyczące
przedszkoli niepublicznych, stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych
niepublicznych szkół podstawowych, do dnia 31 sierpnia 2019 r.”.
2) § 2 pkt 1, otrzymuje brzmienie: „ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

