
-PROJEKT-

Uchwala Nr

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia .. .......... 2016t.

w sprawie zmiany uchwaly NR XU151/15 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszcrynach z dnia
4 wzesnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budietu gminy dla
niepublicznych pzedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny,
nie bQdqcych jednostkami budietowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich
pobrania i wykozystania.

Na podstawie: art. 90 ust.1, ust.1a, ust.1b, ust.2b, ust.3ac i ust. 4 ustawy z dnia 7 wzesnia
1991 r. o systemie oSwiaty (t.j. Dz.U.z 2015t., poa.2156 z p62n. zm.), art.18 ust.2 pkt. 15, art.40
ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t.,. Dz. U. z 2016r.,
goz. 446), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczy^y, po zaopiniowaniu przez
Komisje Oswiaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czeruionce-Leszczynach

uchwala, co nastQpuje:

sl
W Uchwale NR XU151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 lwrze5nia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rczliczania dotacji z budzetu gminy dla niepublicznych
peedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie bedqcych
jednostkami bud2etowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich pobrania iwykozystania,
wprowadza sie nastepujEce zmiany:

1) wS 2 ust.3 pkt 7 dodaje siQ ppktc w bzmieniu:

,,c) planowanq liczbe dzieci uczestniczqcych w zaleciach rewalidacyJno-wychowawczych";

2l S 2 ust. 4 otrrymuje nowe, nastepujqce brzmienie:

,,4. Dotacja udzielana .iest na kazde dziecko uczgszczaiece do przedszkola niepublicznego,
niebedEcego pzedszkolem specjalnym, kt6re ukonczylo co najmniej 2 lata i 6 miesiecy Zycia,
wykazane w informacji miesiQcznej o liczbie dzieci z uwzglednieniem: dzieci niepelnosprawnych
(z okreSleniem rodzaju niepelnosprawnosci), objetych wczesnym wspomaganiem, uczestniczacych
w zajQciach rewalidacyjno-wychowawczych otaz zamieszkalych na terenie innych gmin, skladanej
pzez osobg prowadzqcq pzedszkole niepubliczne do Eurmistrza Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny w terminie do 5 dnia kazdego miesiqca, wedlug stanu na pierwszy dzien roboczy miesiqca.
Dotacja przekazywana jest w 12 ratach."

3) S 3 ust. I otrzymuje nowe, nast?pujqce bzmienie:

,,1. Podstawq obliczenia dotacji dla pzedszkola, niebQdEcego przedszkolem specjalnym, kt6re:
1) realizuje programy wychowania pzedszkolnego uwzgledniajqce podstawe programowq

wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezplatne nauczanie, wychowanie i opieke w czasie nie kr6tszym niz 5,5 godziny

dziennie;
3) przeprowadza rekrutacjQ dzieci w oparciu o zasadQ powszechnej dostepnosci;
4) zatrudnia nauczycieli posiadajqcych kwalifikacje okreslone w odrebnych pzepisach lub

w uzasadnionych pzypadkach za zgode kuratora oswiaty, osoby niebQdqce nauczycielami do
prowadzenia zalec rozwijajqcych zainteresowania, posiadajqce przygotowanie uznane peez
dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajec;



5) pobiera optaty za kozystanie z wychowania pzedszkolnego w czasie przekraczajqcym
wymiar zaje6, o kt6rym mowa w pkt 2 nie pzekraczajqce 1 zl za kazdE godzinQ zajQ6;

6) prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonq dla przedszkoli
publicznych;

7) zapevtnia liczbe uczni6w w oddziale pzedszkolnym niepzekraczajqcq maksymalnej liczby
uczniow w oddziale przedszkola publicznego, okreslonej w pzepisach wydanych na
podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oswiaty;

8) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogicznq zgodnie z pzepisami wydanymi na
podstawie art. 22 usl. 2 pkt 11 ustawy o systemie oswiatyi

9) stosuje zasady przyjmowania do publicznych pzedszkoli, okreslone w rozdziale 2a ustawy
o systemie oswiaty;

jest 1000/o kwoty dotacji dla pzedszkoli, o kt6rej mowa w art. 78b ustawy o systemie oswiaty
z zastze2eniem ust. 3-5";

4l w S 3 ust. 2-5 otrrymuje nowe, nastqpujqce bzmienie:

,,2. Podstawq obliczenia dotacji dla publicznego pzedszkola, niebQdqcego pzedszkolem specjalnym,
kt6re nie spelnia warunk6w, o kt6rych mowa w ust.1 pkt. 1-9 jest 750lo podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli, o kt6re.i mowa w art. 78b ustawy o systemie oSwiaty z zastzezeniem ust. 3-5.

3. Jezeli osoba prowadzqca niepubliczne pzedszkole nie p62niej niz do dnia 30 wzesnia roku
popzedzajEcego rok udzielenia dotacji, poda informacje o ptanowanej liczbie dzieci
niepelnosprawnych to na kazde niepelnosprawne dziecko udzielana jest dotacja w wysokoSci 100%
kwoty pzewidzianej na niepelnosprawne dziecko uczeszczajqce do przedszkola publicznego,
w czQ6ci oswiatowe,i subwencji og6lnej otzymanej pzez Gming i Miasto CzeMionka-Leszczyny,
z uwzglednieniem rodzaju niepelnosprawnosci.

4. Jezeli osoba prowadzqca niepubliczne pzedszkole nie p62niej niz do dnia 30 wzesnia roku
popzedzajqcego rok udzielenia dotacji, poda informacjq o ptanowane.l liczbie dzieci, kt6re majq byC
objete wczesnym wspomaganiem rozwoju, to na kazde dziecko objete wczesnym wspomaganiem
rozwoju udzielana jest dotacja w wysokoSci 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko, objete
wczesnym wspomaganie rozwoju, w czesci oswiatowej subwencji og6lnej otzymywanej pzez Gmine
i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

5. Jezeli osoba prowadzqca niepubliczne przedszkole nie p62niej niz do dnia 30 wzesnia roku
popzedzajqcego rok udzielenia dotacji, poda informacjq o planowanej liczbie dzieci, kt6re majE byc
uczestnikami zaje6 rewalidacyjno-wychowawczych, to na ka2dego uczestnika tych zaje6 udzielana
jest dotacja w wysokoSci 100% kwoty pzewidzianej na uczestnika za1g6 rewalidacyjno-
wychowawczych, w czesci oswiatowej subwencji ogolnej otzymywanej pzez Gmine i Miasto
Czerwionka-Leszczyny. "

5) zmienia sie tre56 zahcznik6w nr 1-3 do Uchwaly NR XUIS1/{5 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 wrzesnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
irozliczania dotacji z budietu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny, nie bQdqcych jednostkami budietowymi oraz trybu
izakresu kontroli prawidlowosci ich pobrania iwykorzystania, kt6re przyjmujq nowe brzmienie
okreslone w zalqcznikach 1-3 (odpowiednio) do niniejszej uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 slycznia 20171.
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