
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/486/17 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/462/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom 

oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne 

i prawne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/462/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji 

udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym 

formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne dokonać następujących 

zmian: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, z tym że kwota dotacji nie może być niższa niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice.” 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Miasta Mysłowice.” 

3) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, 

otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, 

z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej tej jaką przewidziano na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice.” 

4) § 3 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, 

otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, 

że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej tej jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice z zastrzeżeniem ust. 6.” 

5) § 3 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, 

które otrzymują dotację na podstawie art. 90 ust. 1b i 1d ustawy, otrzymują ją na każdego ucznia 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 989



w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w kwocie równej tej jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice.” 

6) § 3 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Osoba prowadząca publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej tej jaką przewidziano na 

niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Miasta Mysłowice.” 

7) § 3 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości  40% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej tej jaką przewidziano 

na niepełnosprawnego ucznia oddziału innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice, z zastrzeżeniem ust. 10.” 

8) § 3 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie: „Osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, która otrzymuje dotację na podstawie art. 90 ust. 1c i 1d ustawy, otrzymuje ją na każdego 

ucznia w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w kwocie równej tej jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

 

 

Grzegorz Łukaszek 
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