
UCHWAŁA NR XL/168/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  szkół,  przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( 
Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/133 /2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia  29 grudnia 2016 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla  szkół,  przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania w  § 
2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu 
Gminy Koprzywnica dotację w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 
z zastrzeżeniem ust. 3.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  w Koprzywnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w DziennikuUrzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczenia
dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu
prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego publicznych oraz niepublicznych prowadzonych
przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ jest zadaniem rady gminy.

Dotacja w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli winna być
zwiększona do 75% ze względu na wysokie koszty prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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