
UCHWAŁA NR XII/ 77/ 2019 
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 30 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X L V I I I / 301/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 roku 
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, 
innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu 

kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich 
wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571), art. 38 ust. 1, 
art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Punkt 1 w § 6. Uchwały Nr XL VII I / 301/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 r. 
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłów oraz trybu kontroli 
prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Organ prowadzący wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację 
z budżetu gminy w wysokości 70% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, oraz o dotację z budżetu 
państwa na upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 
obowiązku szkolnego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymanej przez gminę.". 

§ 2. Podwyższona kwota dotacji obowiązywać będzie w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§4 . Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 
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