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Zarządzenie Nr 304.2017 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie: aktualizacji miesięcznej kwoty dotacji udzielanej z budżetu 
Gminy Dąbrówka na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola 
niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną na terenie Gminy 
Dąbrówka -  na rok 2017.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 78b ust. Ib i ust 10; art. 78c ust 3 
pkt 2, ust 4 pkt 1 i ust 6, art. 90 ust. 1; ust la, ust 2b i ust. 2ca ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z póź. zm.), Uchwały Nr XXIV/187/2016 Rady 
Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 
2017 oraz uchwały Nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i 
sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5600) zarządza się, co następuje:

§ I-

Ustala się zaktualizowaną miesięczną kwotę dotacji z budżetu Gminy Dąbrówka 
na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego 
prowadzonego przez osobę fizyczną na terenie Gminy Dąbrówka - na rok 2017 
w wysokości 707,37zł (słownie: siedemset siedem złotych 37/100).

§ 2.

Zarządzenie przekazuje się do wiadomości i wykorzystania Dyrektorowi Centrum 
Usług Wspólnych w Dąbrówce.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


