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UCHWAŁA NR XXIII/146/2016
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 9 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016,
poz. 446) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 2156 ze zm.), Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr XXII/143/2016 z Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Kozłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3. skreśla się oznaczenie ust. 1,
2) § 3. pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy – kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Kozłów",
3) § 3. pkt 9 otrzymuje brzmienie: " 9) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola specjalnego
z art. 90 ust. 2ca ustawy – kwota równa kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kozłów",
4) § 3. pkt 11 otrzymuje brzmienie: "11) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy – kwota równa 40% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Kozłów".
2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa FLOREK

