
UCHWAŁA NR XXXIII/270/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XX/170/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 5 , 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 236, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiejw Pińczowie Nr XX/170/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez 
osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania - wprowadza się 
następującą zmianę: 

- W § 2 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu: „4a. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego 
znajdujące się w miejscowościach, w których po dniu 01.01.2012 roku zlikwidowano bądź przekształcono 
szkoły lub filie szkół, otrzymują na każdego ucznia z budżetu  gminy dotację w wysokości nie niższej niż 40 % 
i nie wyższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez Gminę Pińczów, z zastrzeżeniem ust. 5.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pinczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Po likwidowanych lub przekształconych szkołach powstają punkty przedszkolne. Spełniają one normy 
wychowania przedszkolnego dla lokalnej społeczności, ale koszty utrzymania są podobne jak w przedszkolach. 
Ze względu na koszty niecelowe byłoby prowadzić inwestycje dostosowawcze, a taniej będzie  zwiększyć 
dofinansowanie punktu. 
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