
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.188.2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.80.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Gminy Miasto Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami z 2016 r.: poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami: z 2016 r.: 

poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r.: poz. 60) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV.80.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu 

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

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 7435) w § 3a wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków 

określonych w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasto Złotów dotację 

w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ustalonej zgodnie z art. 78b 

ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

2. 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 Miasto Złotów dotację 

w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, ustalonej zgodnie z art. 78b ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 

niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację 

z budżetu Gminy Miasto Złotów w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

ustalonej zgodnie z art. 78b ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4a.” 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-3, otrzymywana jest z budżetu Gminy 

Miasto Złotów w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego, 
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odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania 

przedszkolnego, w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Złotów.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Krzysztof Żelichowski 
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