Uchwała Nr LVIII/545/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 26 listopada 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 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 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 z późn. zm.)
Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę 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, w ten sposób, że w § 2.:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje
dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 80% 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”.
b) Po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
„1a Od 01.01.2014 r., 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. 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

