UCHWAŁA NR XLVI/448/2010
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie: sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr
XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby
fizyczne na terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Szemud
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr III/15/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 12
grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szemud (publ. Dz.Urz. Woj. Pom. z
2003 r. Nr 81, poz. 1316 z późn. zm.)

Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
1. Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w niżej wymienionych
paragrafach uchwały nr XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego
2010 r.:
1) w § 2 ust. 5 uchwały poprzez zastąpienie litery „a” (występującej przy
oznaczeniu punktu mającego odniesienie do ust. 1) cyfrą „1”. Treść ust. 5
w § 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:
„ Podstawą do obliczenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i
ust. 2 są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej Gminy
Szemud według stanu na początek roku budżetowego, ponoszone w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szemud, a do czasu
przyjęcia uchwały budżetowej – wydatki bieżące zapisane w projekcie
uchwały budżetowej.”,
2) w § 3 uchwały – w związku z ujęciem w numeracji ustępów dwukrotnie
liczby „13” – do ostatniego ustępu tegoż paragrafu w brzmieniu:
„Wypłata dotacji w przypadkach określonych w ust.13 następuje w terminie 5
dni od zaistnienia przesłanek pozwalających na wypłatę, określonych w
punktach od 1 do 4 ust. 13.”
przyporządkowuje się liczbę „14”,
3) w § 8 uchwały poprzez zastąpienie litery „a” (występującej przy
oznaczeniu punktu mającego odniesienie do ust. 1) cyfrą „1”. Treść § 8 po
zmianie otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uchwała
wchodzi w życie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt. 1, który wchodzi w życie z
dniem 01.01.2011 r.”.

§2
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w
życie uchwały Nr XLV/425/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego 2010 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

