UCHWAŁA NR L/353/2017
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/245/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sławno na prowadzenie niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
1954, 1985, 2169, z 2017 r. poz. 60, 949, 1292) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/245/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sławno na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i
wykorzystania, w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organy prowadzące niepubliczne przedszkola, nie będące przedszkolami specjalnymi,
niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego
ucznia dotację z budżetu Gminy Sławno w wysokości równej 85% podstawowej kwoty dla przedszkoli, z
tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Sławno.
2. Organy prowadzące wychowanie przedszkolne w innej niepublicznej formie wychowania
przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty,
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Sławno w wysokości równej 60% podstawowej
kwoty dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez
Gminę Sławno.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno
Marta Hołowata
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Uzasadnienie
Na podstawie 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 Gminy ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sławno oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji,
zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Zmiana uchwały Nr XXXIII/245/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016r. związana jest ze
zmianą kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Zmniejszenie kosztu utrzymania dziecka w
przedszkolu publicznym wpływa na wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktów
przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sławno.
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