
UCHWAŁA NR XL/396/14 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 21 marca 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, 
publicznych przedszkoli oraz osób prowadzących publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

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 ze zm.1l) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 2l) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVl/363/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz osób prowadzących 
publiczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5663) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Publiczne szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Opoczno w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych 
przez Gminę Opoczno, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego 
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Opoczno. W przypadku nieprowadzenia przez 
Gminę Opoczno szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota 
przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Opoczno. 
4. Publiczne przedszkola, osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego, publiczne 
szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Opoczno na każdego ucznia w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Opoczno, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub szkołę poda Gminie Opoczno 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący ady Miejskiej 
o 

1l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318. 
2l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 

Id: 5229D968-ADSC-4D9E-AFF7-3FSF73D4ECD6. Podpisany Strona 1 



791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241iNr219, poz. 1705, 
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941i979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290. 
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