UCHWAŁA NR XV/96/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 czerwca 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, 2d i 4 ustawy z dn. 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późni. 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 późni. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161 poz. 1080).
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 pkt 3 uchwały w sposób następujący: "Organ prowadzący wychowanie
przedszkolne w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
sierpnia 2010r. 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 40% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia (dziecko)
w przedszkolu publicznym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami
dotacja na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego może zostać ustalona
przez Radę Gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę. W związku z powyższym proponuje się
dokonanie zmiany zapisu ww. uchwały zgodnie z niniejszym projektem.
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