
UCHWAŁA NR XXXIX/236/17
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 27 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina 

Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn.zm.) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji (Dz.Urz. Woj. Maz. poz. 5373) § 4 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 4. 1. Publiczne przedszkola, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia 
z budżetu Gminy Somianka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym 
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Somianka.

2. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzone przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niebędące szkołami 
podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy 
Somianka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Somianka.

3. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzone 
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na 
każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Somianka  w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Somianka.

4. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy                    
o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzone przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każde dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w  ust. 1-3 dotację z budżetu  
Gminy Somianka w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Somianka, pod 
warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, szkołę poda Wójtowi Gminy Somianka informację 
o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 
prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 
otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Somianka w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji 
ogólnej  otrzymanej przez Gminę Somianka, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, 
szkołę poda Wójtowi Gminy Somianka informację  o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
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6. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy                
o systemie oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują, niezależnie od  
otrzymywanych przez te podmioty dotacji, dotację z budżetu Gminy Somianka w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymanej przez Gminę Somianka, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, 
szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji.

7. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, niespełniających 
warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przysługują na każdego ucznia 
w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole 
poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

8. Niepubliczne przedszkola, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, otrzymują na 
każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Somianka w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w części oświatowej subwencji 
ogólnej gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu 
do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

9. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, które spełnia warunki z art. 90 ust. 1b 
ustawy o systemie oświaty, otrzymuje  na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Leszek Roman Kozon
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