
UCHWAŁA NR XVI.91.16
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 5 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz 
zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i 
innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, 
prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

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 2015 r., poz. 1515, poz.1045, poz.1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64) Rada Gminy Rawa 
Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 Uchwały Nr XIV.86.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30.12.2015 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania 
i wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, prowadzonych przez inne podmioty 
niż jednostka samorządu terytorialnego, pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) podstawie obliczania dotacji – należy przez to rozumieć kwotę dla obliczania dotacji należnej 
na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią:

a) w przypadku dotacji dla przedszkoli niepublicznych – w wypadkach wskazanych 
w art. 90 ust. 1b ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy 
ponoszone w przedszkolach publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Rawa Mazowiecka. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola publicznego, podstawą 
obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na 
prowadzenie przedszkola publicznego;

b) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola – w wypadkach wskazanych 
w art. 90 ust. 2b ustawy – wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy 
ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą 
obliczania dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rawa Mazowiecka. W przypadku braku na 
terenie Gminy przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące 
ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 
publicznego;

c) w przypadku dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w wypadkach 
wskazanych w art. 90 ust. 1a ustawy – podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana 
na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Rawa Mazowiecka pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole lub 
inną formę wychowania przedszkolnego poda Gminie Rawa Mazowiecka informację 
o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;

d) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego 
z art. 14a ust.7 ustawy – w wypadkach wskazanych w art. 90 ust. 2d ustawy – wydatki 
bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 
Rawa Mazowiecka, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kwotę przewidzianą na 
ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola publicznego, podstawą 
obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na 
prowadzenie przedszkola publicznego;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Michał Michalik
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