
 

 

UCHWAŁA NR III/11/2014 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR XXII/171/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu 

i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/171/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta 

Lubań dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Lubań wydatków bieżących, 

ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty  

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta 

z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 

2) w § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie: "Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na jednego ucznia 

objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu Miasta Lubań w wysokości 40% 

wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym  

przez miasto pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu Miasta. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie do uczniów 

niepełnosprawnych objętych innymi formami wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Hofbauer 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 grudnia 2014 r.

Poz. 5453


		2014-12-24T12:11:09+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




