
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS NR 3 

z dnia 2 listopada 2011 r. 

do Porozumienia z dnia 15 lutego 2010 roku  

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Radzionków na każdego ucznia 

uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem 

gminy Świerklaniec,  

zawarty pomiędzy miastem Radzionków reprezentowanym przez:  

Gabriela Tobora – Burmistrza Miasta Radzionków,  

a  

gminą Świerklaniec reprezentowaną przez:  

Kazimierza Flakusa – Wójta Gminy Świerklaniec,  

§ 1. 1. Zmienia się treść § 2 ust. 4 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: „Iloczyn kwoty wydatków 

bieżących w przedszkolach publicznych, ponoszonych przez miasto Radzionków, a stanowiących podstawę 

ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia oraz wskaźnika 

procentowego, o którym mowa w ust. 3 wynosi 402,41 zł i stanowi miesięczną stawkę dotacji (w przeliczeniu 

na jednego ucznia), którą gmina Świerklaniec zobowiązuje się pokryć za każdego ucznia uczęszczającego do 

przedszkola niepublicznego na terenie miasta Radzionków, a będącego mieszkańcem gminy Świerklaniec.”  

2. Zmienia się treść § 2 ust. 5 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie: „Niepubliczne przedszkola, 

działające na terenie miasta Radzionków otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości:  

- 1603,10 zł – na każdego niepełnosprawnego ucznia (bez autyzmu i niepełnosprawności sprzężonych);  

- 3807,37 zł – na każdego niepełnosprawnego ucznia (z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi);  

- 336,65 zł – na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;  

i jest ona równa części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola i oddziału przedszkolnego.”  

§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie dla dotacji udzielanych od 

1 stycznia 2011 roku.  

§ 4. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
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Katowice, dnia 18 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


		2012-01-18T08:06:38+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




