
 

 

UCHWAŁA NR XXII/282/16 

RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez podmiot inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

udzielonej dotacji. 

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

r., poz. 446 ze zm.) oraz 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 r., poz. 1943) Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych, jak również niepublicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Kościan przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego podmiot, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola prowadzone przez inny niż 

jednostka samorządu terytorialnego podmiot na terenie Gminy Kościan, 

2) przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne oraz przedszkola publiczne, o których 

mowa w uchwale, 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kościan, 

4) Podmiocie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące przedszkola, 

inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły w rozumieniu niniejszej uchwały, 

5) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły w rozumieniu niniejszej uchwały, 

6) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, 

bądź szkoły, 

7) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kościan, 

8) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943). 

§ 3. 1. Dotacja dla podmiotów dotowanych jest udzielana w wysokości równej iloczynowi jej podstawy 

określonej w §4 albo §5 oraz liczby uczniów wskazanych w informacji, o której mowa w §7. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego. 
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§ 4. 1. Przedszkola publiczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia 

z budżetu Gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla Gminy. 

2. Przedszkola publiczne specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości 

kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla Gminy. 

3. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

Gminy w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy, 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. 

4. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie 

z art. 71b ust. 2a Ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od innych dotacji, dotację z budżetu Gminy w wysokości 

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

subwencji ogólnej dla Gminy. 

5. 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, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z tym że dla ucznia 

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

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. 

6. Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 

w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla danego typu i rodzaju szkół, ogłaszanej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Gminy. 

7. Jeżeli do publicznego przedszkola, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten 

uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu pomniejszonej o kwotę dotacji, 

o której mowa w art. 14d ust. 1 Ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

8. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 3, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest 

uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 3 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji 

dla przedszkoli określonej dla Gminy, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i wskaźnika 

procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

o których mowa w ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając 

powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 Ustawy, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy. 

9. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 5, uczęszcza 

uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem 

jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 5, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której 

mowa w art. 14d ust. 1 Ustawy, przewidzianej na ucznia na rok budżetowy. 

§ 5. 1. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki 

o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy, oraz poradnie psychopedagogiczne, które stosownie do art. 71b ust. 2a 

Ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem, niezależnie od innych dotacji, dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy. 
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2. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu 

Gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Gminy, jeżeli to przedszkole spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b Ustawy. 

3. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkoła 

podstawową specjalną, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy dotację w 

wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z tym ze dla ucznia niepełnosprawnego 

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

przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, jeżeli ten oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1ba Ustawy. 

4. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy 

dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana dla takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kościan, jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego spełnia 

warunki określone w art. 90 ust. 1c Ustawy. 

5. Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany 

jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. 

6. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których 

mowa w art. 90 ust. 1b Ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości nie 

niższej niż 75% podstawowej dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. 

7. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Gminy. 

8. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w art. 

90 ust. 1c, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości nie niższej niż 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 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. 

9. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 

podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba Ustawy, otrzymują 

na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy dotację w wysokości nie niższej niż 75% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 

w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. 

10. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń niebędący 

mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, 

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 

ust. 1 Ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

11. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 3, 

uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pookrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 Ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 
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12. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 4, uczęszcza 

uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem 

jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 4 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkoli określonej dla Gminy Kościan, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, o którym mowa w ust. 4, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, 

pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na 

dany rok budżetowy. 

13. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 6, uczęszcza uczeń niebędący 

mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, 

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 6 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli określonej dla Gminy, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i wskaźnika 

procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 6, 

w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę 

dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 Ustawy, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. 

14. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 8, uczęszcza 

uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem 

jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 8 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkoli określonej dla Gminy, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w ust. 8, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, 

pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 Ustawy, przewidzianej na 

ucznia na dany rok budżetowy. 

15. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w ust. 

9, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 9 do wysokości iloczynu 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

określonej dla Gminy, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i wskaźnika procentowego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, o których mowa w ust. 9, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, 

pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na 

dany rok budżetowy. 

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 2 powinien zawierać: 

1) pełną nazwę i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, 

2) adres do korespondencji, 

3) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

5) planowaną liczbę uczniów: 

a) od 01.01. do 31.08. roku którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, w tym uczniów 

niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju; 

b) od 01.09. do 31.12. roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, w tym uczniów 

niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

2. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 2 podmiot prowadzący składa w terminie 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji Wójtowi Gminy, chyba że Wójt Gminy wyrazi zgodę na odstąpienie od 

wyżej określonego terminu. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w §3 ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 7. 1. Informację o liczbie uczniów o której mowa w §3. ust. 1, podmiot prowadzący składa do Wójta 

Gminy, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. 

2. Informacja o liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać: 
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1) pełną nazwę i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, 

2) miesiąc, za który składana jest informacja miesięczna, 

3) liczbę uczniów ogółem, 

4) liczbę uczniów zamieszkałych w Gminie, w tym: 

a) liczbę uczniów niepełnosprawnych, 

b) liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

5) liczbę uczniów z pozostałych gmin, 

6) nazwę gminy, 

7) liczbę uczniów z danej gminy, w tym: 

a) liczbę uczniów niepełnosprawnych, 

b) liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

3. Wzór informacji o liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 8. Dotacje, o których mowa w §3 są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu dotowanego w 12 

częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana do 15 

grudnia. 

§ 9. 1. Podmiot prowadzący sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy miesięczne rozliczenie dotacji 

z przekazanej dotacji w terminie do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji. 

W miesiącu grudniu rozliczenie składa się do dnia 31 grudnia. 

2. Miesięczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) pełną nazwę szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkola, 

2) dane do rozliczenia dotacji, w tym: 

a) kwota rozliczanej wartości dotacji za okres objęty danym rozliczeniem miesięcznym, 

b) wydatki z podziałem na rodzaj wydatków i z przypisaną kwotą wydatków, 

c) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie: 

- kształcenia, 

- wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wraz z przypisanymi kwotami wydatków. 

3. W przypadku prowadzenia przez ten sam podmiot kilku szkół, przedszkoli lub innych form wychowania 

przedszkolnego, które są dotowane z budżetu Gminy, rozliczenie składa odrębnie dla każdego podmiotu 

dotowanego. 

4. Wzór miesięcznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

§ 10. 1. Podmiot prowadzący sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy roczne rozliczenie dotacji w terminie 

do 31 stycznia roku następującego po roku, którym została przyznana dotacja. 

2. Roczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) pełną nazwę szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, 

2) dane do rozliczenia dotacji: 

a) kwota rozliczonej wartości dotacji za okres objęty danym rozliczeniem rocznym, 

b) wydatki z podziałem na rodzaj wydatków i z przypisaną kwotą wydatków, 

c) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie: 

- kształcenia, 

- wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wraz z przypisanymi kwotami wydatków. 
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3. W przypadku prowadzenia przez ten sam podmiot kilku szkół, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, które są dotowane z budżetu Gminy, rozliczenie składa się odrębnie dla każdego podmiotu 

dotowanego. 

4. Wzór rocznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 

§ 11. W przypadku niewykorzystania dotacji w całości lub jej części, pobrania dotacji w nadmiernej 

wysokości, nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwrot dotacji niewykorzystanej, 

pobranej w nadmiernej wysokości, nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w 

trybie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 12. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania dotacji przez podmioty dotowane przeprowadzają 

pracownicy Urzędu Gminy Kościan na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy. 

2. Kontrolujący mają prawo do: 

1) wstępu do siedziby podmiotu kontrolowanego, 

2) wglądu do dokumentacji podmiotu kontrolowanego, w tym do dokumentacji organizacyjnej, finansowej 

i przebiegu nauczania. 

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie podmiotu kontrolowanego, kontrolujący 

powiadamia kontrolowanego na piśmie w terminie 7 dni przed planowaną kontrolą. 

4. Z wyników kontroli kontrolujący sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora jednostki kontrolowanej. 

5. Kontrolowany jest obowiązany do poinformowania Wójta Gminy, w terminie wskazanym w wystąpieniu 

pokontrolnym, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia 

stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 

§ 13. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan. 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XX/245/16 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2016 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół 

prowadzonych przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kościan 

(-) Jan Szczepaniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/282/16 

Rady Gminy Kościan 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/282/16 

Rady Gminy Kościan 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/282/16 

Rady Gminy Kościan 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/282/16 

Rady Gminy Kościan 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 
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