
 

Uchwała Nr XIX/100/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 16 grudnia 2015 roku 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/93/2015 z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie 

szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i  art.  40  ust.  1  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2015r. poz.1515/ oraz art.80 ust.4                                                                  

i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tj. Dz.  U. z 2004 r. Nr  256,  poz. 

2572  z  późn. zm./ w zw. z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r. poz. 357/ 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala co następuje: 

 

 

§1 

 

W Uchwale Nr XVIII/93/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie 

szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania w : 

§3 skreśla się wyrażenie „15 lipca 2013r.”, zastępując je wyrażeniem „27 czerwca 2013r.” 
 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

§3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 

14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W Uchwale Nr XVIII/93/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie 

szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania 

przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w §3 błędnie wpisano dzień uchwalenia Uchwały 

Nr XLIV/49/2013. Powinno być, „Uchwała Nr XLIV/49/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.” 

Przez pomyłkę podano dzień ogłoszenia dokumentu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 


