
 

 

UCHWAŁA NR XXI/230/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 

oświatowych niepublicznych oraz publicznych na terenie Gminy Susz prowadzonych przez inne  

niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji 

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

z 2016 r. poz. 446 ze zm.
1)

) oraz na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.
2)

) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje: 

§ 1. § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Suszu Nr XIX/201/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych na terenie 

Gminy Susz prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) 1) § 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami 

specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na 

takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”. 

2) § 4 ust. 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 4. Prowadzone przez osoby prawne niebędace jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego 

oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 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”. 

3) § 4 ust. 5. otrzymuje brzmienie: “§ 4 ust. 5. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiazek 

szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”. 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, Dz.U. 

z 2017 poz.60. 
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4) § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie: “§ 5 ust. 1. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem 

specjalnym, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymuje 

dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”. 

5) § 5 ust. 4. otrzymuje brzmienie: “§ 5 ust. 4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację 

z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”. 

6) § 5 ust. 7. otrzymuje brzmienie: “§ 5 ust. 7. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, niebędącymi szkołami podstawowymi specjalnymi, 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, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną 

szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji”. 

7) § 5 ust. 8. otrzymuje brzmienie: “§ 5 ust. 8. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na 

każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa 

w art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca,2d, 2ea, 3a, 3ab i 3ac, ustawy, dotację z budżetu gminy w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię, poda organowi właściwemu do 

udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza. 

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

Województwa Warmińsko Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Skolimowski 
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