
PROJEKT 

Uchwała Nr 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia  ……………………. 

 

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i 
trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 

 

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 2016 r. poz. 446 ze zm.1) art.  90 ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.2) Rada Gminy 
Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 
6 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 
o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania, w ten sposób, że załącznik nr 2 do tej uchwały otrzymuje 
nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 

2. W pozostałym zakresie uchwała wymieniona w ust. 1 pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.  

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

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz Dz.U. z 2017 r.  
  poz. 730 
  

2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1985 i 1954, w Dz. U. z 2017 r.  

   poz. 60, 1010 i 2169 



Załącznik  
do Uchwały Nr …………….. 
Rady Gminy Tarnów Opolski  
z dnia …………………… 

 
……………………………….. 
    (pieczęć organu prowadzącego) 
 

INFORMACJA MIESI ĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW  
wg stanu na pierwszy dzień miesiąca ……………………20………roku 

 

……………………………………………………..……………………………………….. 

       (nazwa i adres placówki) 

Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca ogółem:……………………………., w tym: 
- uczniowie będący mieszkańcami innej gminy w wieku do lat 5  ………………...  
- uczniowie niepełnosprawni ……………………………………………. z tego :  
- będący mieszkańcami innej gminy  ………………... 
 

WYKAZ UCZNIÓW B ĘDĄCYCH MIESZKA ŃCAMI INNEJ GMINY  
W WIEKU DO LAT 5  

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

dziecka 

 
Adres zamieszkania Nazwa gminy Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem  faktycznym. 

 

………………………                                            ……………………………………… 

             Miejscowość                                                                                                    pieczęć i podpis organu prowadzącego 

 


