
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/148/16 

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia 

szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/85/15 Rady Gminy Reńska Wieś w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Gminy Reńska Wieś dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania- wprowadza się następujące zmiany:  

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego 

ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju 

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Reńska Wieś. 

2. Dotowana szkoła, która prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymuje na każdego 

uczestnika tych zajęć dotacje z budżetu gminy Reńska Wieś w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy Reńska Wieś, pod warunkiem, że prowadzący szkołę poda informację  

o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia  

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. Dotowana szkoła, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje niezależnie  

od podstawowej dotacji na uczniów tych jednostek oświatowych– dotację na każdego ucznia objętego 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko  

w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Reńska Wieś, pod warunkiem, że prowadzący 

szkołę poda informację o planowanej liczbie dzieci, które maja być objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńskiej Wsi. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Reńska Wieś 

 

Krystian Flegel 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2017 r.
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