
UCHWA!A NR XL / 351 / 2009

RADY MIASTA SANDOMIERZA

!"#$%&"'(")&*dziernika 2009 r.

"#$%&'"()#*&+,-#-./()0'1('#(#&2/0(3/'1('#.2*'34(#.0'#$/567#(#%0'36")5#1()%-,0(3/1+38#

dzia7aj9cych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

+&"),#-.&/%0"&1.2"3("4-.2"'")5."36"4-.&/7"!"#$%&"("8&19&"3::;"1,54","-&8,1!<dzie gminnym 

=">!2"?2"!"';;3"12"+1"3@'"),!2"36:3"!")A*$2"!82"BC"&1.2"(;"4-.2"@"%"&1.2":;"4-.2"@"4-.&/7"!"#$%&"

D"/1!0E$%&"3::3"1,54","-7-.08%0",E/%&.7"=">!2"?2"!"';;@"12"+1"'6F"),!2"'6D'"!")A*n. zm. ) oraz 

&1.2"3@6"4-.&/7"!"#$%&"G;"9!01/9&"';;6"1,54","H%$&$-&9I")4JK%9!$79I"=">!2"?2"!"';;6"12"+1"'@:"

),!2"'3;@"!")A*n. zm. ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nastLpuje:

:#;<#OkreEla siL".17J"4#!%0K&$%&"%"1,!K%9!&$%&"#,.&9M%N"

1. niepublicznym szkoO,8"),#-.&/,/78"%"$%0)4JK%9!$78"P%8$&!M,8","4)1&/$%0$%&9I"-!5AO"

publicznych;

'2"$%0)4JK%9!$78")1!0#-!5,K,8C"/".78"-)09M&K$78Q"

3. niepublicznym zespoOom wychowania przedszkolnego; 

4. niepublicznym punktom przedszkolnym. 

:#=<#1. Dotacja jest udzielana na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadz<cej szkoOL"lub

)K&9A/5L, przedstawiony organowi dotuj<9084"$%0")A*niej niR"do dnia 30 wrzeEnia roku 

poprzedzaj<cego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek powinien zawieraS:

3. Do wniosku naleRy doO<czyS"listL"dzieci uczLszczaj<cych do szkoO7"=")K&9A/5%"B"$&"#!%0T"10

wrzeEnia danego roku. 

:#><#1. Dotacja przeznaczona jest na czLE9%,/0"),5179%0"/7#&.5A/"!/%<!&$79I"!"#!%&OalnoEci<

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuTcz<.

'2">,.&9M&"#K&"$%0)4JK%9!$79I"-!5AO"),#-.&/,/79I"%"P%8$&!MA/","4)1&/$%0$%&9I"-!5AO"

publicznych przysOuguje na kaR#0P,"49!$%&"/"5/,9%0")1!0/%#!%&$0M"$&"M0#$0P,"49!$%&"#&$0P,".7)4"

%"1,#!&M4"-!5,O7"/"9!LEci oE/%&.,/0M"-4J/0$9M%",PAK$0MC",.1!78&$0M")1!0!"U8%$L"Miejsk<"

1) peOn<"nazwL"%"&#10-"-!5,O7"=")K&9A/5%"BQ

2) nazwL"%"&#10-"/$%,-5,#&/97Q

3) $4801"%"#&.L"zaE/%&#9!0$%&","/)%-%0"#,"0/%#0$9M%"$%0)4JK%9!$79I"-!5AO"%")K&9A/05Q

4) nazwL"J&$54"%"$4801"1&9I4$54"J&$5,/0P,C"$&"5.A17"8&"J7S"przekazywana dotacja;

5) planowan<"liczbL"49!$%A/"="#!%09%"BQ

6) zobowi<zanie do informowania organu dotuj<90P,","!8%&$&9I"!&9I,#!<979I"/"K%9!J%0"49!$%A/"

( dzieci). 
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$!0+" %L3!, 4+N6!.!8 KDci oD.$%-+./L!,3I./#8L$!+O@J#/LB!+-0 67%#/L!(0 / !T7$#K!Miejsk;!

Sandomierz.

3. Do czasu uzyskania przez GminK!Miejsk;!U%#"+7$/0 !$#G+07%8L$!+!+,-%-/8 #/L!4.+8$/!

czKDci oD.$%-+./L!,3I./#8L$!+O@J#/L!#%!"%#6!0+4!4%J/#"%0 +.6!+0% !$#G+07%8L$!+!.6"%-4%8H!

bieQ;cych ponoszonych przez gminK!na prowadzenie przedszkoli samorz;dowych, dotacja bKdzie

wypN%8%#%! %J$8 4+.+!.!.6,+4+Dci obowi;zuj;8/L!.!0+43!(+(0 /"#$71!

?1!V%!+40/,!.67$/#$+#6!.!3,-1!F!"+4+#%#/! +,-%#$/!.60@.#%#$/!3" $/J+#/L!"+-%8L$1!

5. Dotacja na kaQdego ucznia niepublicznego przedszkola oraz oddziaNu przedszkolnego szkoNy

#$/(3IJ$8 #/L!+!3(0%.#$/#$%8H!, 4+Ny publicznej przysN3O3L/!.!.6,+4+Dci 75% ustalonych 

.!I3"Q/8$/!T7$#6!W$/L,4$/L!U%#"+7$/0 !.6"%-4@.!(+#+, +#68H!.!(0 /", 4+J%8H!(3IJ$8 #68H!

( przedszkolach samorz;"+.68H!A!.!(0 /J$8 /#$3!#%!L/"#/O+!38 #$%B! !-67!Qe na ucznia 

niepeN#+,(0%.#/O+!.!.6,+4+D8$!0@.#/L!4.+8$/!(0 /.$" $%#/L!#%!#$/(/Nnosprawnego ucznia 

(0 /", 4+J%!$!+"" $%N3!(0 /", 4+J#/O+!.!8 KDci oD.$%-+./L!,3I./#8L$!+O@J#/L!+-0 676.%#/L!(0 / !

gminK.

6. Przez wydatki bieQ;8/B!+!4-@067!7+.%!.!3,-1!5!0+ 37$/!,$K!wysokoDR!D0+"4@.!

(0 / #%8 +#68H!.!I3"Qecie Gminy Miejskiej Sandomierz dla przedszkoli publicznych ( przedszkoli 

samorz;dowych ) prowadzonych przez gminK, okreDlon;!.!38H.%J/!I3"Qetowej na dany rok 

budQetowy, pomniejszon;!+!.6"%-4$!#%!7+"/0#$ %8LK, inwestycje oraz opNaty wnoszone przez 

0+" $8@.! !-6-3N3!(0 /I6.%#$%!" $/84%!.!(J%8@.8/!(+.6Q/L!5!O+" $#!" $/##$/B!.!8 %,$/!4-@068H!

realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, podzielon;!przez planowan;,

Drednioroczn;!liczbK!dzieci uczKszczaj;cych do przedszkoli publicznych ( przedszkoli 

samorz;dowych ). 

7. Dotacja dla osoby prawnej lub fizycznej prowadz;8/L! /,(@N!wychowania przedszkolnego 

lub punkt przedszkolny przysNuguje na kaQ"/!" $/84+!.!.6,+4+D8$!?:X!.6"%-4@.!(+#+, +#68H!

.!przedszkolach publicznych ( przedszkolach samorz;dowych ) prowadzonych przez GminK!

Miejsk;!U%#"+7$/0 !.!(0 /J$8 /#$3!#%!L/"#+!" $/84+1!

9">;"21!Y!7$/,$;cach wakacyjnych ( lipiec - sierpieS!) uprawnionych do dotacji obejmuje stan 

.64% %#6!.!$#G+07%8L$!7$/,$K8 #/L!.!8 /0.831!

&1!=+-%8L%!+IJ$8 %#%!L/,-!.!(+, 8 /O@J#68H!7$/,$;8%8H!.!+(%08$3!+!,4Nadane do 10 dnia 

kaQ"/O+!7$/,$%8%!$#G+07%8L/!+!%4-3%J#/L!J$8 I$/!38 #$@.!<!" $/8$!A!38 Kszczaj;cych do dotowanych 

(J%8@./4B!#$/!.$Kkszej niQ!planowana.

3. Do informacji naleQy doN;czyR!ewentualne zmiany jakie nast;pi;!.!(+, 8 /O@J#68H!

miesi;8%8H!.!"%#68H!(0 /4% %#68H!.!J$D8$/!38 #$@.!<!" $/8$!A!38 Kszczaj;cych do przedszkoli, 

zespoN@.!.68H+.%#$%!(0 /", 4+J#/O+!$!(3#4-@.!(0 /", 4+J#68HB!,(+0 ;dzonej na dzieS!10

wrzeD#$%B!+!4-@0/L!7+.%!.!Z!&!3,-1!F1!

9"?;"1. Organ dotuj;cy przekazuje 1/12 czKDR!naleQnej dotacji przypadaj;cej na dany miesi;c

do ostatniego dnia kaQdego miesi;ca.

2. Dotacja przekazana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobK!prowadz;c;!szkoNK!

( (J%8@.4K!) ./!.#$+,43!+!3" $/J/#$/!"+-%8L$B!+!4-@067!7+.%!.!Z!&!3,-1!&!38H.%Ny lub 

.!(0 6(%"43! 7$%#6!0%8H3#43B!.!($Dmie osoby prowadz;cej, informuj;867!+! 7$%#$/!#% .6!
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.!(0 6(%"43! 7$%#6!0%8H3#43B!.!($Dmie osoby prowadz;cej, informuj;867!+! 7$%#$/!#% .6!

( numeru konta bankowego ). 

3. Przyznan;!dotacjK!cofa siK!.!(0 6(%"43M!

9"@;"21!Y!-/07$#$/!"+!2:!4%Qdego miesi;ca osoba prowadz;ca szkoNK!( (J%8@.4K!)

niepubliczn;!skNada rozliczenie wydatkowania dotacji za okres od pocz;tku roku kalendarzowego 

do koSca miesi;8%B!.!4-@067!3" $/J+#+!"+-%8L$B! !3. OJK"#$/#$/7!%4-3%J#/L!J$8 I6!38 #$@.!<!" $/8$!A1

2. Organowi udzielaj;cemu dotacjK!przysNuguje prawo kontroli jej wykorzystania oraz kontroli 

dokumentacji dotycz;8/L!J$8 I6!38 #$@.!<!" $/8$!A1!

9"A;"Traci moc UchwaN%!*0![\[!]!2&F!]!99!^%"6!W$%,-%!U%#"+7$/0 %! !"#$%!2?!(%)dziernika

2999!0+43!.!,(0%.$/!, 8 /O@N+.68H! %,%"!3" $/J%#$%!"+-%8L$!"J%!#$/(3IJ$8 #68H!, 4@N!

(+",-%.+.68H!$!O$7#% L@.1!

9"B;"Wykonanie uchwaNy powierza siK!Burmistrzowi Sandomierza. 

9"C;"UchwaN%!.8H+" $!.!Qycie po upNywie 14 dni od dnia ogN+, /#$%!.!= $/##$43!>0 Kdowym

Y+L/.@" -.%!_wiKtokrzyskiego.

U Z A S A D N I E N I E

1) zaprzestania prowadzenia dziaNalnoDci przez szkoNK!( (J%8@.4K!);

2) .64+0 6,-%#$%!"+-%8L$!"+!$##68H!8/J@.!#$Q!okreDJ+#/!.!Z!F!3,-!2P

3) cofniKcia uprawnieS!szkoNy publicznej.

ID: XGZIUBOHUKCFWMWVIGILSSYVW. Niepodpisany. Strona 3 / 4



U Z A S A D N I E N I E

VO+"#$/! !%0-1!9:!3,-1!2!3,-%.6! !"#$%!C!.0 /D#$%!2992!0+43!+!,6,-/7$/!+D.$%-6!<!= 1!>1! !&::?!01!

*0!&5E!(+ 1!&5C&! !(@)n. zm. ) niepubliczne przedszkola, zespoNy wychowania przedszkolnego, 

punkty przedszkolne, szkoN6!(+",-%.+./!$!O$7#% L%!+-0 673L;!"+-%8L/! !I3"Q/-3!O7$#61!Y! .$;zku

 !G%4-/7B!Q/!.!-/07$#$/!"+!F:!.0 /Dnia 2009 roku wpNyn;N!do UrzK"3!W$/L,4$/O+!.!U%#"+7$/0 3!

.#$+,/4!+!3" $/J/#$/!"+-%8L$!.!0+43!I3"Q/-+.67!&:2:!#%!3-0 67%#$/!" $/8$!.!*$/(3IJ$8 #67!

`3#48$/!`0 /", 4+J#67!a^@Qowy SNoS" mieszcz;cym siK!.!U%#"+7$/0 3!(0 6!3J$86!=+I4$/.$8 %!2&B

zasadne jest podjKcie uchwaN6!.!8/J3!+40/DJ/#$%!-06I3!3" $/J%#$%!$!0+ J$8 %#$%!"+-%8L$1!VO+"#$/!

 !%0-19:!3,-1!?!+0O%#!,-%#+.$;cy jednostki samorz;du terytorialnego ustala tryb udzielania 

$!0+ J$8 %#$%!"+-%8L$B!3. OJKdniaj;8!.!, 8 /O@J#+Dci podstawK!+IJ$8 %#$%!"+-%8L$!$! %40/,!"%#68HB!

4-@0/!(+.$##6!I6R! %.%0-/!./!.#$+,43!+!3" $/J/#$/!"+-%8L$1!V!3.%O$!#%!G%4-B!$Q!na terenie 

Sandomierza funkcjonuj;!takQ/!(J%8@.4$!#$/(3IJ$8 #/B!(0+.%" +#/!(0 / !(+"7$+-6!$##/!#$Q!Gmina

Miejska Sandomierz niniejsza uchwaN%! %.$/0%! %,%"6!3" $/J%#$%!$!0+ J$8 %#$%!"+-%8L$!"J%!., 6,-4$8H!

(+"7$+-@.B!4-@0/!IKd;! !#$8H!4+0 6,-%R. NaleQy takQ/! .0@8$R!uwagK!na to, Qe UchwaNa Nr XIX / 

2&F!]!99!^%"6!W$%,-%!U%#"+7$/0 %! !"#$%!2?!(%)" $/0#$4%!2999!0+43!.!,(0%.$/!, 8 /O@Nowych

 %,%"!3" $/J%#$%!"+-%8L$!"J%!#$/(3IJ$8 #68H!, 4@N!(+",-%.+.68H!$!O$7#% L@.B! %.$/0%L;ca

nieaktualne zapisy ( np. Zarz;d Miasta ), musi zostaR!3L/"#+J$8+#%! O+"#$/! !#+.67$! %($,%7$!(0%.%

oDwiatowego. Projekt niniejszej uchwaN6!"+-68 6!3,-%J/#$%!-06I3!3" $/J%#$%!$!0+ J$8 %#$%!"+-%8L$!"J%!

.67$/#$+#68H!-6(@.!, 4@N!$!#$/(3IJ$8 #68H!(0 /", 4+J$!+0% !%J-/0#%-6.#68H!G+07!.68H+.%#$%!

przedszkolnego, dziaNaj;cych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 
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