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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 954, z późn. zm.1)) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) Rada Gminy Siemyśl 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 62/XI/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 7 października 2011 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2605), po 
§ 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 

„§ 10a. Do dnia 31 sierpnia 2014 r. dotacje dla osób prowadzących wychowanie 
przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a 
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługują na każdego 
ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Siemyśl w wysokości równej 69% wydatków 
bieżących ponoszonych, w przeliczeniu na jednego ucznia, na prowadzenie przedszkola 
publicznego przez najbliższą gminę - tj. Gminę Gościno, pomniejszonych o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siemyśl.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2014 r. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz 
z 2014 r. poz. 379. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 
1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 
127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 
887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz 
z 2014 r. poz. 7
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