
 

 

UCHWAŁA NR 333/XXXV/2017 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 29 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                      

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Koszęcin, Rada Gminy Koszęcin 

uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 315/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 811) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, określone w art. 90 ust. 1b ustawy                              

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, otrzymuje na każdego ucznia 

z budżetu Gminy dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.”; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, określone w art. 90 ust. 2b ustawy, 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, o której mowa w art. 78b ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Gminy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 
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