
Uchwała Nr XV/71/2015 

Rady Gminy Sadowne  

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści pobrania i 

wykorzystywania dotacji 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                             

o samorządzie  gminnym (Dz. U. tj. 2015r., poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i 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.) Rada Gminy 

Sadowne uchwala, co następuje: 

 
§ 1 . 

W uchwale Nr XIV/61/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny niż 

jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 3 uchwały ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„5. Publiczne i niepubliczne, szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o których mowa w 

§ 1 pkt 5, otrzymują z budżetu Gminy Sadowne dotację na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, zgodnie z art. 80 ust. 2c i art. 90 ust.1a ustawy o systemie oświaty w 

wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sadowne, pod warunkiem 

że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, poda 

Wójtowi Gminy Sadowne informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.” 

 
 
 
 



2) § 4 uchwały ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
 
„8. Miesięczna kwota części dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w 

ust.4, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 7 i wypłacana na wskazany rachunek 

bankowy placówki”. 

 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 
§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 


