
Uchwała Nr XVIII/173/16  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 7 grudnia 2016 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 

2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania. 

 

 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 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Dotychczasową treść § 4 ust. 1 uchwały skreśla się i wpisuje treść następującą:  

Prowadzący niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne otrzymuje dotację na każdego 

ucznia w wysokości równej 85% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonym przez gminę Pyzdry w przeliczeniu 

na jednego ucznia, pomniejszony o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych 

przedszkolach, 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust.3 i 3a, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach, 



6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3, oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach, 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u, w tych przedszkolach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze 

względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


