
UCHWAŁA NR XLIII/345/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść § 1 pkt. 1 i 2 uchwały  Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 
kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy 
Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, który otrzymuje brzmienie: 

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 85% ustalonych 
w budżecie Gminy Drezdenko wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę. 

2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia 
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

W związku z otrzymaną dotacją na jednego przedszkolaka w roku 2014 w wysokości 1276 zł rocznie 
proponuje się podniesienie dotacji dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych z 75 % na 85 % 
wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Drezdenko na 1 ucznia w przedszkolu.
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