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UCHWAŁA NR XLI/221/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale XXX/19/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015r. poz. 2114) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie „publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez podmioty inne niż Gminę Lubsko”;
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie „niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez podmioty inne niż Gminę Lubsko”;
c) ust. 3 skreśla się;
d) ust. 4 skreśla się.
2) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie „należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 ust. 1”;
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie „należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej
w § 1 ust. 1”;
3) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie „1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy – w kwocie równej 50% podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Lubsko”;
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b) pkt 3 otrzymuje brzmienie „3) w odniesieniu do dotacji dla szkół publicznych, o których mowa
w art. 80 ust. 1 ustawy – w kwocie równej podstawowej kwoty dotacji przewidzianym na jednego ucznia
w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Lubsko, pomniejszonej o kwotę
dotacji przewidzianej do wykorzystania na ucznia, o której mowa w art. 22 ae ust. 3 ustawy, nie niższej
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubsko”;
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie „6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa
w art. 90 ust. 2b ustawy – w kwocie równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubsko;
d) pkt 7 otrzymuje brzmienie „7) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy – w kwocie równej 40% podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Lubsko”;
e) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: „3a) w odniesieniu do szkół podstawowych w których
zorganizowano oddział przedszkolny o których mowa w art. 80 ust. 2da w wysokości równej
podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej dla takiego ucznia
niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji
ogólnej dla gminy; „3b) w odniesieniu do szkół publicznych w których zorganizowano internat o którym
mowa w art. 80 ust. 3ad w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których
zorganizowano internat, przy czym kwota ta ma być równa kwocie przewidzianej na takiego
wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego”;
f) po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) w odniesieniu do szkoły niepublicznej w której zorganizowano oddział przedszkolny o którym mowa
90 ust. 2ea w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy”.
„9) w odniesieniu do szkół niepublicznych w których zorganizowano internat o którym mowa
w art. 90 ust. 3ad w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano
internat, przy czym kwota ta ma być równa kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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