UCHWAŁA NR XXVI/322/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/147/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom,
przedszkolom oraz punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XIII/147/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2015 r. w
sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom,
przedszkolom oraz punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud poprzez:
1. Nadanie § 1 ust. 3 uchwały następującego brzmienia: „3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca
niepubliczne przedszkole, zwane dalej „przedszkolem” otrzymuje dotację z budżetu organu dotującego na
każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, pod warunkiem, że osoba
prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów, w
tym liczbę uczniów niepełnosprawnych, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielania dotacji.”
2. Nadanie § 1 ust. 5 uchwały następującego brzmienia: „5. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca punkt
przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego zwane dalej „inną formą wychowania przedszkolnego”
otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu organu dotującego w wysokości równej 40 % podstawowej
kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, pod warunkiem, że osoba prowadząca
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda organowi dotującemu informację o planowanej
liczbie uczniów, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

Id: 02C2B3F2-AD85-4DBF-9A3F-E760F75D7B73. Podpisany

Strona 1

