Uchwały Nr IX/83/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu gminy Pyzdry o której mowa
w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określona
w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 80ust. 2e ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska wyraża zgodę na podwyższenie w 2016 r. dotacji o której mowa w art.
80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty o kwotę 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko dla
publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego i osoby fizyczne.
2. Liczba dzieci na które udzielana będzie dotacja, jest ustalana w oparciu o informację o
aktualnej liczbie dzieci, według w § 5 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2014 z dnia 26.06.2014 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli
publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego, zmienionej Uchwałą Nr IV/39/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15
kwietnia 2015 r.
§ 2. 1. Dotacja przeznaczona jest na poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli, między
innymi poprzez uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej i organizację zajęć
dodatkowych w wymiarze przynajmniej 3 rodzajów zajęć oraz na rekompensatę wpływów z
tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców .
2. Do trybu udzielania i rozliczania dotacji stosuje się odpowiednio zapisy Uchwały
Nr XXX/257/2014 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry
dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i
wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

