
Zarządzenie Nr 338/2016 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 17 października 2016 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie nr 331/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05 października 

2016 r. w sprawie ustalania wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych 

placówek prowadzonych przez inne niŜ Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne 

na 2016 r. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.            

z 2016 r. poz. 446), art. 80 ust. 2 i 3 oraz 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2156) oraz w wykonaniu uchwały 

Nr XLIV/358/2014  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu 

udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom 

i przedszkolom prowadzonym przez inne niŜ Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne 

z późn. zm. 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

W zarządzeniu nr 331/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05 października 2016 r. w 

sprawie ustalania wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 

prowadzonych przez inne niŜ Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne na 2016 r.,  

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Ustala się na okres od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dotację 

w wysokości: 

1. Na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia 896,84 zł miesięcznie. 

2. Na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola 672,63 zł miesięcznie. 

3. Na jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego 358,74 zł 

miesięcznie. 

4. Na jedno dziecko uczęszczające do klasy I – II niepublicznej szkoły podstawowej 

533,49 zł miesięcznie. 

5. Na jedno dziecko uczęszczające do klasy III – VI niepublicznej szkoły podstawowej 

513,89 zł miesięcznie. 

6. Na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Gimnazjum Katolickiego                    

848,88 zł miesięcznie. 

7. Na jednego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych                

212,88 zł miesięcznie. 

8. Na jednego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami 

Przysposabiającymi do Pracy 452,92 zł miesięcznie.” 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

 

     Mirosław Pobłocki 


