
UCHWAŁA Nr ………../2017 

RADY MIEJSKIEJ W  MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia ………………………………. 2017 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z 

dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż 

Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 

udzielonej dotacji. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.: poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948)  

oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 

oraz 2017 r. poz. 60) Rada Miasta i Gminy Murowana Goślina uchwala, co następuje: 

 

§  1. W uchwale  Nr XXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 

stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina 

Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji dokonuje się następujących zmian: 

1) § 5 ust. 2  otrzymuje nowe brzmienie: 

„Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego Ucznia z budżetu 

Gminy dotację w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji przewidzianej na jednego 

ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Najbliższą Gminę, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na 

niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę.” 

2) § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Publiczna szkoła podstawowa otrzymuje z budżetu Gminy dotację na każdego Ucznia w 

wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej 

jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymanej przez Gminę”. 

3) § 10 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie 

„Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. 

 

  



Uzasadnienie do Uchwały …………. 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 

z dnia …………………. 2017 roku 

 

w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Murowanej 

Goślinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez 

podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystania udzielonej dotacji. 

 

Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy do zmian jakie zostały wprowadzone z dniem 1 

stycznia 2017 roku  ustawą o systemie oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


