
UCHWAŁA NR XXI/181/2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia  22 grudnia 2015 roku w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie 

Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej 
dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 i 1579 ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1943, 1954 i 1985) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków 
określonych w art. 90 ust 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 
dotację w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Dobrodzień”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone w 
art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia  z budżetu gminy dotację w 
wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli  z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w 
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Dobrodzień”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), 
niespełniająca warunków określonych w art. 90 ust. 1c tej ustawy otrzymuje na każdego ucznia dotację w 
wysokości 40 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w 
kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału innej formy 
wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę 
Dobrodzień”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, spełniająca wymagania 
określone w art. 90 ust. 1c i 1d ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 
50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie 
niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału innej formy wychowania 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Dobrodzień”,

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – 
wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy w kwocie nie niższej 
niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Dobrodzień”;

2) w § 4 ust. 2 w zdaniu pierwszym w treści zamienia się wyrazy: z „ust. 2 pkt 1” na „ust. 1pkt 1”.
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§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Damian Karpinski
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