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UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/39/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych
przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 oraz poz. 1072) oraz art. 80 ust. 4 art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Lubsza
uchwala, co następuje:
§ 1. W § 3 uchwały nr VII/39/2015 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, publicznym i niepublicznych przedszkolom i innym
formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Lubsza
wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Publiczne szkoły otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację, o której mowa w art. 80 ust. 3
ustawy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, pomniejszoną o kwotę dotacji przewidzianej
do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia, z tym, że nie niższą niż kwota
przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Gminę”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oddziały przedszkolne prowadzone w publicznej szkole podstawowej otrzymują na każdego ucznia
z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszoną o stanowiące dochody budżetu
gminy wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie, z tym, że
na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę nie niższą niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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