
  

UCHWAŁA NR XXI/171/16 

RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE 

z dnia  17 marca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie 

publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2015.1515 z póź. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. 2015.2156 z póź, zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVI/132/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jednostka samo-

rządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w § 3 ust.: 5, 6 i 7 otrzy-

mują brzmienie: 

5. w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy – kwota 

równa 75 % ustalonych w budżecie Gminy Jędrzejów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach pu-

blicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy 

z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełno-

sprawnego przyjmuje się kwotę nie mniejszą niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jędrzejów; 

6. w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w art. 90 ust. 2d ustawy – kwota równa 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przed-

szkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy 

z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie z tym, że na ucznia niepełno-

sprawnego przyjmuje się kwotę nie mniejszą niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jędrzejów; 

7. wysokość dotacji w okresie przerwy w organizacji pracy dla uprawnionych „podmiotów” przysługuje 

w takiej wysokości, jaka była przekazana w miesiącu czerwcu poprzedzającym okres przerwy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Jędrzejowie 

mgr Maria Barańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2016 r.

Poz. 1071
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