UCHWAŁA NR XVIII/130/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna
przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zmienionej uchwałą nr
XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 80 ust. 2, 3 oraz art. 90 ust.1, 1b, 1c, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 6, art. 14 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 827)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz.1080) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna
uchwala co następuje:
§ 1. 1. W § 3 po ustępie 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2 a. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1 b i 1 d ustawy o systemie
oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę,
pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące
dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Miejską Kościerzyna”.
2. W § 3 po ustępie 3 dodaje się ust. 3 a w brzmieniu:
„3 a. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone
w art. 90 ust. 1 c i 1 d ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu gminy na każdego ucznia
objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym,
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Kościerzyna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Teresa Preis
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827, z późn. zm.) na gminy został nałożony obowiązek
zapewnienia od 01.09.2015 r. dzieciom czteroletnim, a od dnia 01.09.2017 r. dzieciom trzyletnim, miejsca
realizacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub innych formach wychowania
przedszkolnego. Gmina, która nie zapewnia miejsca w przedszkolach publicznych lub publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić miejsce
korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla
niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania wychowania
przedszkolnego. niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o
których mowa w art. 90 odpowiednio ust. 1 b lub ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze
otwartego konkursu ofert będą otrzymywały dotacje w wysokości określonej w niniejszej uchwale.
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