
 

 

UCHWAŁA NR XLII/559/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, 

niepublicznym placówkom oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, 

a także przedszkolom, placówkom i szkołom publicznym prowadzonym na terenie Jaworzna przez 

podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

udzielonych dotacji 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595), w związku z art. 80 ust. 4  i art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 7  września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacjach, 

określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXIX/423/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym 

placówkom oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, a także przedszkolom, 

placówkom i szkołom publicznym prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta 

Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2013 r., poz. 2291) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1  pkt 15 otrzymuje nowe brzmienie: "15) wydatkach bieżących szkół danego typu i rodzaju - 

należy przez to rozumieć sumy wydatków budżetowych:  

a) planowanych na dany rok budżetowy wg stanu na 2  stycznia,  

b) wykonanych za dany rok budżetowy wg stanu na 31 grudnia,  

szkół danego typu i rodzaju niebędących wydatkami majątkowymi, przeznaczonymi na wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych będące podstawowym 

czynnikiem do obliczenia kwot dotacji przez organ dotujący; 

2) § 1  pkt 16 otrzymuje nowe brzmienie: "16) liczbie uczniów – należy przez to rozumieć liczbę 

uczniów wszystkich miejskich szkół danego typu i rodzaju, w tym uczniów niepełnosprawnych, według 

stanu wykazanego w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji";  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r.

Poz. 78



3) § 4  pkt 1  otrzymuje nowe brzmienie: "1) dla przedszkoli - w wysokości równej 75% ustalonych 

w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w miejskich przedszkolach publicznych 

w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej";  

4) § 12 ust. 1  otrzymuje nowe brzmienie: "1. Osoba prowadząca przedstawia w terminie do 20 stycznia roku 

następującego po roku udzielenia dotacji roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w danym roku". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
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