Uchwała Nr XLIV/294/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów.
Na podstawie: art. 80 w związku z ust. 2,3 i 4 oraz art. 90 ust. 1, 2a, 2b i 4 ustawy z dn. 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – z
2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. Nr 7 poz. 38).

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:
§1
1. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez podmioty inne
niż jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Miasta
Kościerzyna otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej
przewidzianej na jednego ucznia tego typu placówki w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na 1 dziecko w wysokości nie
niższej niż 75% dotacji ustalanej w budżecie miasta dla przedszkola
publicznego. W przypadku uczęszczania do w/w placówek dzieci
niepełnosprawnych kwota dotacji nie może być niższa niż kwota wynikająca z
części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel.
3. Organ prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania otrzymuje za
każdego ucznia (dziecko) z budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż
50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia (dziecko) w
przedszkolu publicznym.
§2
Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej placówkę, o
której mowa w § 1, pod warunkiem:

a) złożenia organowi właściwemu do udzielenia dotacji, w terminie nie później niż
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok jej udzielenia, z powołaniem się
na numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z
ustawą o systemie oświaty;
b) określenia planowanej liczby uczniów (dzieci);
c) wskazania nazwy i numeru rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja.
§3
Osoba prowadząca przedszkole/szkołę jest zobowiązana do przekazania co miesiąc, w
terminie do 20 każdego miesiąca, informacji dotyczącej ilości uczniów (dzieci)
uczęszczających do placówki z wyodrębnieniem dzieci, które nie zamieszkują na
terenie Miasta Kościerzyna.
§4
1. W miesiącach lipcu i sierpniu ustala się dotację na jedno dziecko jako średnią
arytmetyczną liczby uczniów z czterech miesięcy poprzedzających dany miesiąc
z zaokrągleniem do pełnej liczby całkowitej.
2. Zobowiązuje się osoby prowadzące przedszkola niepubliczne do corocznego
ustalania w miesiącu styczniu harmonogramu pracy na okres letni.
3. Osoby prowadzące placówki, o których mowa w § 1 są zobowiązane do
przekazywania, w ustawowym terminie, sprawozdań Systemu Informacji
Oświatowej (SIO) dotyczących ilości uczniów odpowiedniego typu szkoły,
według którego liczona jest subwencja oświatowa na następny rok.
4. Powyższe sprawozdanie składa się w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych.
§5
Organ dotujący, na podstawie składanych przez placówki informacji, których mowa w
§ 3 o stanie uczniów (dzieci), dokonuje korekty wysokości przekazywanej dotacji w
związku ze zmiennością liczby uczniów (dzieci).
§6
Kwota dotacji, o której mowa w § 5 nie może być jednak wyższa niż liczba uczniów
(dzieci) podana w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej (SIO), o którym
mowa w § 4 pkt 3.
§7
Przekazywanie określonej kwoty dotacji na konto szkoły/przedszkola niepublicznego
odbędzie się w 12 ratach w terminie do 25 każdego miesiąca.

§8
Do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą do przekazania dotacji jest kwota
przyjęta w projekcie budżetu gminy.
§9
Traci moc uchwała Nr XII/70/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2003r. w
sprawie zasad ustalania i udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
W związku ze zmianą przepisów na przestrzeni funkcjonowania uchwały Nr
XII/70/03 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2003r., a dotyczących m.in.
wprowadzenia nowych form wychowania przedszkolnego proponuje się uchylenie
wspomnianej wyżej uchwały oraz przyjęcie proponowanego projektu w wersji
przedstawionej.

