
 

 

UCHWAŁA NR XXII/220/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 grudnia  

2015 r. w sprawie dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. 2016.446 ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. 2016.1943 ze zmianami) 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala: 

§ 1. W  uchwale Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie 

dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej  Łaziska Górne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r.  

poz. 7306) w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustala się podstawę obliczenia dotacji dla: 

1) niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającego warunków,  

o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy; 

2) niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego  niespełniającej warunków, o których mowa 

w art. 90 ust. 1c ustawy, w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej 

formie wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy; 

3) niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b  

ust. 2a ustawy prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości przewidzianej na 

takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy”; 

2) uchyla się ust. 3, ust. 4 i ust. 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 7026



 

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

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tadeusz Król 
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