
UCHWAŁA NR XXIII/134/2017
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 
2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół 

podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXII/125/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 
dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Dwikozy, nie niższej jednak niż 
kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Dwikozy.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne otrzymują na 
każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 
podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy. Kwotę dotacji o której mowa określa się w wysokości równej podstawowej kwocie 
dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny w najbliższej gminie 
(Wilczyce) prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Dwikozy.”;

3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie 
oświaty, otrzymują z budżetu gminy na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż 60% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 
niżej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Dwikozy.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

Zmiany te są wprowadzone z uwagi na zbyt szczegółowe określenia w poprzedniej uchwale np.
„gimnazjum” ustawodawca określa jako „szkoły publiczne”, słowo „równej” zastąpiono „nie niższej”.
Wykreślono ilość ustaleń wysokości dotacji z najbliższej gminy. Wprowadzono do ustalenia wysokości dotacji
dla innych form wychowania przedszkolnego określenie „podstawowa kwota”.
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