
UCHWAŁA NR LXV/495/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zmienionej 

uchwałą nr XV/96/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

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, 2a, 2b, 2 d 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 uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść paragrafu 1 punktu 2 uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów, zmienionej uchwałą nr XV/96/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie 
zmiany uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, który otrzymuje brzmienie: 
„Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na jedno dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych 
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

§ 2. Zmienia się treść paragrafu 1 punktu 3 uchwały wymienionej wyżej, który otrzymuje brzmienie: „Osoba 
prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, otrzymuje na każde dziecko dotację z budżetu 
gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gmin, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

§ 3. W paragrafie 1 zmienianej uchwały dodaje się punkt 4, o treści: „Oddziały przedszkolne w niepublicznych 
szkołach podstawowych otrzymują dotację na jedno dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 
wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Kościerzyna w przeliczeniu na jednego ucznia z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez gminę. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
W związku z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, przepisy dotyczące dotacji dla niepublicznych przedszkoli, mają zastosowanie również dla oddziałów
przedszkolnych przy szkole podstawowej. W oparciu o wyżej wymienioną ustawę uszczegółowiono podstawy
obliczania dotacji na każdegowychowanka przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego.
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