
UCHWAŁA NR XXXIX/188/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystywania dotacji dla 

niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.

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 ), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. 1943 z późń. zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych      ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203 )  
oraz art. 251 i art.252 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013r. poz. 885 z późn. zm. )  Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości  pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego  i szkół prowadzonych na terenie 
Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 
wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:”Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania 
dotacji publicznym i niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego i szkołom, dla 
których gmina Łączna jest organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być 
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin 
przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób 
rozliczenia wykorzystania dotacji, tj. :
a) publicznych przedszkoli,
b) publicznych innych form wychowania przedszkolnego
c) publicznych szkół podstawowych,
d) niepublicznych przedszkoli,
e) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
f) niepublicznych szkół podstawowych.

2. W § 1 dodaje się ust. 3, ust. 4 i ust. 5 w następującym brzmieniu :
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„3. Osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 
podstawową, która zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe prowadzi 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje na każde dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 16–21, 
art. 25 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i art. 28–30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
dotację z budżetu gminy Łączna w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy, pod warunkiem, że osoba ta przedłoży gminie Łączna informacje 
o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
nie późnij niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 
podstawową, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze otrzymują na 
każdego uczestnika tych zajęć dotację z gminy Łączna w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego uczestnika tych zajęć w części oświatowej subwencji 
ogólnej.

5. Sposób ustalenia i aktualizacji statystycznej liczby uczniów, wychowanków 
i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju reguluje art. 11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”.

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. b) otrzymuje na każdego 
ucznia z budżetu Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem art. 20 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Osoba prowadząca publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia 
oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację zgodnie z przepisami art. 18 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych.”.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) otrzymuje na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem 
art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. c) otrzymuje z budżetu 
Gminy kwotę dotacji na każdego ucznia, ustaloną zgodnie z przepisem 
art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”.

6. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. d), otrzymuje 
z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia, ustalonej zgodnie 
z art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
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2. Osoba prowadząca niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia 
oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację zgodnie z przepisami art. 19 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych.”.

7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 
1 ust. 2 pkt. e), otrzymuje z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na 
każdego ucznia, ustalonej zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.”.

8. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 
1 ust. 2 pkt. f), w której realizowany jest obowiązek szkolny otrzymuje z budżetu Gminy 
Łączna kwotę dotacji, ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.”

9. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Kwoty dotacji, o których mowa w § 2 - § 7 ulegają aktualizacji zgodnie 
z postanowieniami art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

 

Przewodnicząca  Rady  
Gminy

Monika Pająk
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UZASADNIENIE

Wraz z opublikowaniem w dniu 29 listopada 2017r. ustawy z dnia 27 października 2017r. o
finansowaniu zadań oświatowych i postanowieniom art. 38 tej ustawy - organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których
mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o
liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i
sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Z uwagi na powyższe podjęta w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwała powinna zostać
zaktualizowana.
            W związku z powyższym zasadnym jest i celowym podjęcie niniejszej uchwały.
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