
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/332/2018 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Syców przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego  

oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/314/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Syców przez osoby fizyczne i osoby prawne inne  

niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte  

we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, przez niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Syców przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.”. 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: „Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniające 

warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 

Syców w wysokości równej 60% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Syców.”. 

3. uchyla się § 4 ust. 5. 

4. uchyla się § 6 ust. 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

B. Moniuszko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1065
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