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UCHWAŁA NR XXV/109/16
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina
Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.) Rada Gminy wprowadza następujące zmiany:
§ 1. 1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie
Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.”
2. § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której
zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina
Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.”.
3. § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2015 r. Nr 2156 ze zm.);
2) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały;
3) uczniu – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w niepublicznej szkole podstawowej;
4) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć podstawową kwotę dotacji w rozumieniu
art. 78b ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 roku.”.
4. § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Hajnówka
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminy Hajnówka, pod warunkiem spełnienia
warunków z art. 90 ust. 2a ustawy.
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2. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niespełniające
warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału
przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75 podstawowej kwoty dotacji dla szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.”.
5. skreśla się § 4.
6. § 6. w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Podmiot prowadzący dotowane jednostki, o których mowa w § 3 uchwały, składa w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Hajnówka informację o faktycznej liczbie uczniów
szkoły, oddziału przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Informację o liczbie
uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu po pierwszym dniu danego
miesiąca, którego dotyczy informacja składa się wraz z informacją i liczbie uczniów w miesiącu
następnym. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.”.
7. § 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Osoba prowadząca jednostki o których mowa w § 3 uchwały, jest obowiązana przekazywać
do Urzędu Gminy Hajnówka pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okres od stycznia
do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 10 stycznia roku następnego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą od 01 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

