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Poz. 3239
UCHWAŁA NR LVI/299/2014
RADY GMINY W WAŚNIOWIE
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawiew zmiany Uchwały Nr LIV/292/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 października
2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne
i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania
przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Waśniowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W § 2 dopisuje się pkt 8 o brzmieniu Osoby prowadząca niepubliczne formy wychowanie
przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu
Gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę .W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola publicznego
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkola publicznego.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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