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UCHWAŁA NR XXII/196/16 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany w uchwale w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U  tj 

z 2016 r. poz.1943)  Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 14 grudnia 2016 roku  

w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radomyśl 

Wielki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 1  pkt 1 otrzymuje brzmienie:  "1. Podstawą obliczania dotacji na ucznia jest: 

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznego przedszkola z art. 80 ust. 2 ustawy niebędącego przedszkolem 

specjalnym – kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy  Radomyśl Wielki," 

2. § 3 ust. 1  pkt 3 otrzymuje brzmienie:  "3) w odniesieniu do dotacji dla oddziału przedszkolnego 

publicznej szkoły podstawowej z art. 80 ust. 2da ustawy, niebędącej szkołą podstawową specjalną – kwota 

równa podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, określona w art. 78b ust. 2 ustawy, 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 Radomyśl Wielki," 

3. § 3 ust. 1  pkt 4 otrzymuje brzmienie:  "4) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy – kwota równa 50% podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radomyśl Wielki," 

4. § 3 ust. 1  pkt 8 otrzymuje brzmienie:  "8) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola 

z art. 90 ust. 2b ustawy niebędącego przedszkolem specjalnym – kwota równa 75% podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkola z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Gminy Radomyśl Wielki," 

5. § 3 ust. 1  pkt 10 otrzymuje brzmienie:  "10) w odniesieniu do dotacji dla oddziału przedszkolnego 

niepublicznej szkoły podstawowej z art. 90ust. 2ea ustawy, niebędącej szkołą podstawową specjalną – 

kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, określona w art. 78b ust. 2 ustawy, 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 Radomyśl Wielki," 
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6. § 3 ust. 1  pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy – kwota równa 40% podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radomyśl Wielki,". 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.   
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