
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/723/18 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie dotacji z budżetu Gminy Oborniki dla publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami 

specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 

osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych 

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

z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art.16 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2203) – Rada Miejska w Obornikach uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, prowadzone przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, otrzymają w okresie od 1 września 

2018 r. do 31 sierpnia 2028 r. na każdego ucznia  w nowo utworzonym miejscu przedszkolnym w stosunku 

do liczby miejsc wykazanych w roku poprzednim (wg stanu na dzień 30 września roku poprzedniego) 

z budżetu gminy dotację w wysokości 130% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, 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. Dotacja, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona począwszy od miesiąca, w którym po 

przeprowadzeniu kontroli, stwierdzony zostanie faktyczny wzrost liczby uczniów w wyniku nowo utworzonych 

miejsc w publicznym przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, prowadzonym przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 udzielana będzie przez kolejne 8 lat od stwierdzenia wzrostu liczby 

uczniów w wyniku nowo utworzonych miejsc w publicznym przedszkolu niebędącym przedszkolem 

specjalnym, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby 

fizyczne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Obornikach. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 marca 2018 r.

Poz. 2150
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