
Id: CFMUZ-NEOJW-WRVFD-OMBAK-XLEDU. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XI/61/11
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmiany Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dla przedszkoli 
niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki 

samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przyjętego 
uchwałą Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku zmienionego uchwałą Nr 

LVII/196/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 10 listopada 2010 roku. 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
z późn.. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Wolanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dla przedszkoli niepublicznych 
zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu 
terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przyjętego uchwałą Nr L/176/10 
Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku zmienionego uchwałą Nr LVII/196/10 Rady Gminy 
w Wolanowie z dnia 10 listopada 2010 roku wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 
3 „Na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego stawka dotacji wynosi 75 procent wydatków 
bieżących ponoszonych na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą Gminę w przeliczeniu na 
jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wolanów”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jacek Murawski


