
 
UCHWAŁA Nr XXVI/154/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 16 lutego 2017 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania 
przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Pogorzela przez podmioty 
inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także zakres danych zawartych we 
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 
rozliczenia dotacji.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) Rada Miejska w 
Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXV/148/2016 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych 
na terenie Gminy Pogorzela przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także 
zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, 
oraz termin i sposób rozliczenia dotacji wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
 „6. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, które zgodnie z art. 
71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, 
o których mowa w ust. 1 - 5, dotację z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Pogorzela, pod warunkiem, że osoba prowadząca publiczne 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, poda organowi właściwemu do 
udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów, którzy mają być objęci wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji.”; 
 
2) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
„7. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na 
każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 



subwencji ogólnej dla Gminy Pogorzela, pod warunkiem, że osoba prowadząca publiczne 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, poda Burmistrzowi Pogorzeli 
informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później 
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”; 
 
3) w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  
 
„10. Niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu 
Gminy Pogorzela w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 
Pogorzela.”; 
 
4) w § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 
 
„15. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 
które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 8 - 14, dotację z budżetu Gminy Pogorzela  
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pogorzela.”; 
 
5) w § 2 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 
 
„16. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 
gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego 
uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Pogorzela w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Pogorzela.”. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXVI/154/2017 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 16 lutego 2017 r. 
 

Podjęta w dniu 28 grudnia 2016 r. przez Radę Miejską w Pogorzeli uchwała w sprawie: 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie 
Gminy Pogorzela przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także zakres danych 
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i 
sposób rozliczenia dotacji zgodnie z obowiązującymi procedurami w dniu 5 stycznia 2017 r. 
została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 2/177/2016 z dnia  
25 stycznia 2017 r. stwierdziło nieważność w części ww. uchwały.  
W związku ze stwierdzeniem nieważności w § 2 ust. 6, 7, 10, 15 i 16 należy ponownie 
określić ich treść.  
 


