
 

Uchwała Nr XXXII/188/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli  publicznych  i  niepublicznych  prowadzonych  przez  osoby 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r.  o  samorządzie gminnym (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z późniejszymi 
zmianami)1, w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)2 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
W  uchwale  nr  XVII/90/2007  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  10  grudnia  2007  r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:
"Dotacja z budżetu Gminy Swarzędz na prowadzenie:

1) przedszkoli publicznych;
2) przedszkoli niepublicznych;
3) innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół wychowania 

przedszkolnego)
udzielana jest na wniosek osoby posiadającej wpis do ewidencji placówek niepublicznych 
prowadzonej przez Gminę Swarzędz zgodnie z art. 82 ustawy z dnia  7 września 1991 r. 
o systemie oświaty."

2. W dotychczasowym § 4 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a.  Inne formy  wychowania przedszkolnego wymienione w § 1 pkt 3 otrzymują dotację 
na  każde  dziecko  w wysokości  nie  niższej  niż  40% planowanych  w budżecie  gminy 
wydatków bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w gminnych przedszkolach, które 
poniesie Gmina Swarzędz, w roku udzielania dotacji."

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz.  
1457,               Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218.
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781,  z 2005 r.  Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz.1091, Nr 167 poz.1400, Nr 249 
poz.2104, z 2006 r. Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, 
Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz.818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz.917.



§ 3

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie
do Uchwały NrXXXII/188/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 listopada 2008 r.

W  związku  ze  zmianą  ustawy  o  systemie  oświaty  osoba  prowadząca 
wychowanie  przedszkolne  w  formach,  o  których  mowa  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania 
przedszkolnego  dotację  z  budżetu  gminy  w  wysokości  nie  niższej  niż  40% wydatków 
bieżących  przewidzianych  na jednego ucznia  w przedszkolu  publicznym prowadzonym 
przez gminę.

W związku  z  faktem,  iż  istnieje  prawdopodobieństwo  utworzenia  na  terenie 
gminy tego typu punktów przedszkolnych zasadne jest wprowadzenie zmian do obecnej 
uchwały, która obejmuje dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Wprowadzona  zmiana  jest  zgodna  z  art.  2a  ustawy  o  systemie  oświaty 
z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zmianami)


