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UCHWAŁA NR XXV/136/2016
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich 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 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1b, ust. 1c, ust. 1o, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/305/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na
terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałą Nr XLI/309/2014 Rady
Gminy Świdwin z dnia 30 września 2014 r., uchwałą Nr X/54/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września
2015 r. i uchwałą Nr XX/107/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) w §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu
Gminy Świdwin w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminę Świeszyno na
prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o stanowiące dochody budżetu gminy Świeszyno
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Dotację na ucznia
niepełnosprawnego określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Świdwin, pod
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Gminie Świdwin informację o
planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji”;
2) w §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej
formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7
ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego
dotację z budżetu Gminy Świdwin w wysokości 65% wydatków bieżących ponoszonych przez gminę
Świeszyno na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o stanowiące dochody budżetu
gminy Świeszyno wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.
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Dotację na ucznia niepełnosprawnego określa się w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Świdwin, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Gminie Świdwin
informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

