
UCHWAŁA NR XXXII/154/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Chojnowa oraz trybu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1943) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVI/69/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na terenie miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie miasta 
Chojnowa, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu miasta w wysokości 75% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli naliczanej zgodnie z art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.”

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu miasta w wysokości 40% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli naliczanej zgodnie z art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty.”

3) W § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki 
sfinansowane ze środków dotacji należy zamieścić opis: ,,Wydatek sfinansowany ze środków dotacji 
otrzymanej z budżetu Gminy Miejskiej Chojnów w kwocie ...........zł., dotyczący ……………………….. 
(nazwa podmiotu dotowanego)„ oraz pieczęć i podpis organu prowadzącego”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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