
UCHWAŁA Nr 254/LIII/2014
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 czerwca  2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie
Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie 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.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn.
zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla
przedszkoli  niepublicznych  oraz  innych  niepublicznych  form  wychowania  przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r.
poz. 5178) wprowadza się zmianę:

w § 2  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Miasta Gostynina w
wysokości  równej  40%  wydatków  bieżących  ponoszonych  na  jednego  ucznia  w  przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta Gostynina, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez  Gminę Miasta Gostynina.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak



U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
dla  przedszkoli  niepublicznych  oraz  innych  niepublicznych  form  wychowania  przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r.
poz. 5178) w  § 2 ust. 3 zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku powinno
doprecyzować  się  informację,  że  dotacja  dotyczy  wyłącznie  niepublicznych innych  form
wychowania  przedszkolnego.  W  związku  z  powyższym  w  ww.  przepisie  należy  dodać  słowo
„niepubliczne”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały staje się jak najbardziej zasadne.


