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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy 
Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 596/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania zmienionej uchwałą nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
24 lutego 2017 r., zmianie ulega § 3 ust. 6, który przyjmuje brzmienie:

„6. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Namysłów 
w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy Namysłów powiększoną miesięcznie o kwotę:
- w roku 2017 - 56,00 zł,
- od roku 2018 - 40,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zmiany uchwały dokonuje się w związku z wystąpieniem pomyłki w uchwale zmieniającej
Nr 635/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 lutego 2017 r., której zapis, brzmiał:

„Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Namysłów
w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Namysłów powiększonej o 40,00 zł.”.

Zapis ten skutkowałby zwiększeniem dotacji o 40 zł rocznie na 1 ucznia, natomiast zamysłem uchwały
było zwiększenie dotacji o kwotę 40 zł miesięcznie na 1 ucznia.

Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych w Namysłowie powinno otrzymać zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami 40 zł miesięcznie na każdego ucznia od dnia uprawomocnienia się uchwały (21.03.2017 r.)
tj. 40 zł x 9 m-cy i 11 dni = 374 zł, w związku z pomyłką w poprzedniej uchwale i skróceniu się przez to
okresu wypłaty powiększonej dotacji, podwyższeniu ulega kwota przewidziana na jednego ucznia, do
wysokości 56 zł miesięcznie, co w przeliczeniu rocznym również daje kwotę 374,00 zł.

Projektodawca: Burmistrz
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