UCHWAŁA NR XXII/175/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 23 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXI/161/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r.
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r. poz. 2262) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty –
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kożuchów pod
warunkiem, że osoba prowadząca jednostkę niepubliczną, o której mowa w art. 90 ust. 1a
ustawy o systemie oświaty poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną
liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Uzasadnienie
Zgodnie z art. art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązany został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
uwzględniając, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia
dotacji. Wprowadzone w ostatnim okresie zmiany w ustawie o systemie oświaty powodują konieczność
nowego uregulowania kwestii związanych z udzielaniem dotacji. W związku z nowelizacją ustawy,
zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu
terytorialnego, podjęte na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 31.03.2015 r. tracą moc po dniu 31.12.2015 r.
Zgodnie z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2015r. dotyczącą
zapisów § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXI/161/2015 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r.
zaistniała potrzeba podjęcia uchwały zmieniającej zapis regulujący warunki udzielania dotacji na dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a
ustawy o systemie oświaty.

