
 

 

UCHWAŁA NR 91/VI/2015 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 18 marca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne  

niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych 

i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Regulaminie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych 

na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż 

Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 2013 r. poz. 8825), zmienionym uchwałą Nr 1301/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1762) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6.  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne 

i osoby fizyczne.”; 

2) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a, w brzmieniu: 

„3a.  Publicznym szkołom podstawowym prowadzonym przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne 

i osoby fizyczne przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na 

jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę 

Piaseczno, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.”; 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na 

rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub zespołu szkół lub 

placówek, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.”; 
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4) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli. 

6. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, 

a także udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolującego.”; 

5) Załącznik nr 3 do regulaminu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne 

oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

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

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr Michał Rosa 
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Załącznik do Uchwały Nr 91/VI/2015 

Rady Miejskiej w Piasecznie 

z dnia 18 marca 2015 r. 
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