
ANEKS NR 5  

z dnia 9 grudnia 2009 r.  

 

do porozumienia zawartego w dniu 08 listopada 2004 roku 

 

pomiędzy miastem Katowice reprezentowanym przez: 

 

Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice  

Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji 

 

a  

miastem Tychy reprezentowanym przez:  

 

Andrzeja Dziubę - Prezydenta Miasta Tychy……………………………….......

…………………………………………………...  

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do 

przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub 

przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Katowice, a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice. 

§ 1.   

Zmienia się  zapis § 2 pkt. 22 porozumienia, który otrzymuje brzmienie: „Jednostkowa miesięczna stawka
dotacji udzielana przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego

prowadzonego przez organ inny niż  jednostka samorządu terytorialnego na terenie miasta Katowice wynosi

aktualnie w 2009 roku:  
- 324,17 złotych (dot. rozdz. 80103),  

- 596,79 złotych (dot. rozdz. 80104),  

- 1.399,56 złotych – na każdego niepełnosprawnego (bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych) ucznia

specjalnego przedszkola publicznego (dot. rozdz. 80105) i stawka ta jest równa części oświatowej subwencji

ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego,  

- 3.256,12 złotych – na każdego niepełnosprawnego (z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi)

ucznia specjalnego przedszkola publicznego (dot. rozdz. 80105) i stawka ta jest równa części oświatowej

subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego.” 

§ 2.   

Zmienia się  zapis § 2 pkt. 32 porozumienia, który otrzymuje brzmienie: „Jednostkowa miesięczna stawka
dotacji udzielana przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego

na terenie miasta Katowice wynosi aktualnie w 2009 roku: 
- 243,13 złotych (dot. rozdz. 80103),  

- 447,59 złotych (dot. rozdz. 80104),  

- 1.371,00 złotych – na każdego niepełnosprawnego (bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych) ucznia

specjalnego przedszkola niepublicznego (dot. rozdz. 80105) i stawka ta jest równa części  oświatowej

subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego,  

- 3.256,12 złotych – na każdego niepełnosprawnego (z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi)

ucznia specjalnego przedszkola niepublicznego (dot. rozdz. 80105) i stawka ta jest równa części oświatowej

subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego.” 

§ 3.   
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 01 stycznia 2009r. 

§ 4.   
Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

podpisy i pieczęcie za miasto Katowice   podpisy i pieczęcie za miasto dokonujące  

 oraz data podpisania aneksu:  
 

zwrotu kosztów dotacji oraz data podpisania aneksu  
 

09.12.2009r. ……………………………………….  
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