Uchwała Nr LII/515/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
30 marca 2010 r., w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych na
terenie miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (z późn. zm.).
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 14 ust 1 i 3 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2013 r., poz. 827) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 92 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595)
Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.,
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych
i prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, a także trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
dokonuje się następujących zmian:
1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja
na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolu w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Nowy Sącz.
W przypadku braku na terenie Miasta Nowego Sącza przedszkola publicznego podstawą
obliczenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie
przedszkola publicznego”.
2. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Organom prowadzącym niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na każdego ucznia objętego tą formą
wychowania przedszkolnego w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie wydatków
bieżących
ponoszonych
w
przedszkolach
publicznych
prowadzonych
przez
Miasto Nowy Sącz, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz za wyżywienie, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Nowy Sącz.
W przypadku braku na terenie Miasta Nowego Sącza przedszkola publicznego, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na
prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania

przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa
otrzymywaną przez gminę”.
3. § 2. ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną
formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, poradnie psychologiczno pedagogiczne, oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują
dotację z budżetu miasta Nowego Sącza w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez miasto Nowy Sącz.
4. § 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacje przekazywane są w 12 częściach.
Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do ostatniego
dnia danego miesiąca, z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 15 grudnia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego za wyjątkiem § 1. ust. 4, który wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

