
UCHWAŁA NR XLVIII/377/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych z terenu gminy Żarów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 80 ust. 2e i 4 oraz 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z terenu 
gminy Żarów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dokonuje się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 wprowadza się lit. a) w następującym brzmieniu: 

„Wyraża się zgodę na udzielnie dotacji dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu w wysokości równej 117 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żarów, w okresie od dnia 01.07.2014 r. do 
31.12.2014 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna
Szkoła” wystąpiła z wnioskiem do Gminy Żarów o zwiększenie dotacji dla szkoły, przy której funkcjonuje oddział
przedszkolny oraz punkt przedszkolny. Spowodowane jest to m. in. dużymi kosztami dowożenia dzieci do szkoły,
które nie jest zadaniem własnym gminy.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, przedszkola publiczne
(oddział przedszkolny) otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żarów. Z kolei
art. 80 ust. 2e mówi, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić
zgodę na udzielenie dotacji (...) w wysokości wyższej niż wysokość określona w ust. 2.”

Z uwagi na trudną sytuację finansową Szkoły Podstawowej w Zastrużu, uzasadnionym jest podjęcie niniejszej
uchwały.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Inspektor ds. oświaty i kultury.
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