
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/166/2017 

RADY GMINY MIEDZICHOWO 

z dnia 15 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/154/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2016r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miedzichowo przez inne 

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. 

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

poz. 446 ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U.  z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami,), Rada Gminy Miedzichowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/154/2016 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego 

zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miedzichowo przez inne podmioty niż jednostki samorządu 

terytorialnego wprowadza się następującą zmianę: § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1.  1. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia 

dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, 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 Miedzichowo, jeżeli 

to przedszkole: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania 

i opieki o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Miedzichowo; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone 

przez Radę Gminy Miedzichowo na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy; 

3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli 

publicznych; 

4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów 

w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 60 ust. 2 ustawy; 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy; 

6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 

2a ustawy. 
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2. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację, w wysokości równej 50% 

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 Miedzichowo, jeżeli ta inna forma 

wychowania przedszkolnego: 

1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy, z tym że czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Miedzichowo; 

2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone 

przez Radę Gminy Miedzichowo na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy; 

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone 

w rozdziale 2a ustawy. 

3. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których 

mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację, w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji 

ustalonej dla przedszkoli, 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 Miedzichowo. 

4. Niepubliczne przedszkole specjalne, otrzymuje na każdego ucznia dotację, w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Miedzichowo. 

5. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 2, otrzymuje na każdego 

ucznia dotację w wysokości 40% 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 Miedzichowo. 

6. Jednostka wymieniona w § 3 uchwały, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

otrzymuje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których 

mowa w ust. 1 - 5 dotację, w wysokości przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miedzichowo. 

7. Jednostka wymieniona w § 3 uchwały, która prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

otrzymuje na każdego uczestnika tych zajęć dotację, w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Gminy Miedzichowo.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo. 

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

Województwa Wielkopolskiego.               

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Tadeusz Kolecki 
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