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UCHWAŁA NR LIII/346/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym innym formom wychowania
przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203) Rada Miejska w Dobrym Mieście
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na:
1) udzielenie dotacji na ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, spełniajacej warunki
określone w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w wysokości 75% podstawowej
kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Dobre Miasto,
2) udzielenie dotacji na ucznia niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niespełniajacej
warunków, o których mowa w ust. 1, w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia
niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Dobre Miasto.
§ 2. Dotacja w wysokości, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2, udzielana będzie w okresie od dnia
1 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
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