
UCHWAŁA NR 210/XXII/2012
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 30 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących 
wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w formach, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 90 ust. 1, 2d, 2e, 3d, 3e i 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) oraz art. 131 i art. 218 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. 

W uchwale Nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 października 2011 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety 
w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w formach, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 40 % 
ustalonych w budżecie Miasta Kalety wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym 
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca 
wychowanie przedszkolne poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów 
nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kaletach 

inż. Eugeniusz Ptak
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