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wyjaśnienia niezgodności,
4) stwierdzenia niezgodności dokumentacji wykazywanych uczniów na dzień pierwszego każdego miesiąca ze stanem faktycznym – do czasu
wyjaśnienia niezgodności.
8. 1. Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:
a) pobrana w nadmiernej wysokości,
b) niewykorzystana - nierozliczona dowodem
poniesienia wydatków bieżących,
c) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w
art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
2. Zwrot dotacji, o której mowa w pkt 1, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
3. W przypadku gdyby zwrot dotacji, o której
mowa w ust. 8, nie nastąpił w terminie określonym
w ust. 8, pkt 2 tryb windykacji dotacji i odsetek jak

Poz. 4190, 4191

od zaległości podatkowych normują przepisy ustawy finansach publicznych.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§6. Traci moc uchwała Nr XV/207/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2004 r w sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy niepublicznym szkołom podstawowym
i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych.
§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

4191
UCHWAŁA Nr XXIII/261/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) Rada
Gminy w Lubaszu uchwala, co następuje:

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.

§1. Wprowadza się zmianę §15 pkt 3 Statutu
Gminy Lubasz, który otrzymuje brzmienie:
„W celu realizacji zadań sołectwa, sołtys otrzymuje dietę miesięczną w wysokości 105,00 zł”.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.

