
UCHWAŁA NR VI/ 37 /2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół 
prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 22031)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 9942)) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/251/2018 Rady Miejskie w Gniewkowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy 
Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli zawartej w załączniku nr 3 do ww. uchwały dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: "7.  Na realizację zadań 
związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych uczniów 
i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, tj. określonych 
w art. 35 ust. 5 pkt 2-4."

2) w tabeli zawartej w załączniku nr 4 do ww. uchwały dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: "7.  Na realizację zadań 
związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych uczniów 
i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach, tj. określonych 
w art. 35 ust. 5 pkt 2-4."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofiak

1) Dz. U. z 2018r. poz. 2245
2) Dz. U. z 2018r. poz. 1000,1349 i 1432, poz. 2500
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ww. ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, zgodnie z którymi przedszkola i szkoły niepubliczne będą musiały osobno rozliczać środki,
które otrzymują jako dotację na kształcenia specjalne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego. Środki te będzie można przeznaczyć wyłącznie na kształcenie specjalne. W związku z
powyższym zachodzi potrzeba doprecyzowania sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji zgodnie z ww.
normami.
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