Projekt nr 2
UCHWAŁA NR ………2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ……… 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości
wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017
roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r., poz. 2029)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji na ucznia niepublicznego przedszkola niebędącego
przedszkolem specjalnym, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17), w wysokości 100% podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej dla gminy.
§ 2. Ustala się okres dotacji w wyższej wysokości od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawca:
Wójt Kamil Dziewierz

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w
drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w
wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 w/w ustawy. Powołana regulacja ustawowa stanowi
podstawę do wyrażenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgody na
udzielenie wymienionych w tym przepisie kategorii dotacji, w tym dotacji, o której mowa w art. 17
ust. 3 u.f.z.o., w wysokości wyższej niż określona ustawowo.
Przygotowana uchwała odnosi się także do wysokości dotacji na ucznia niepełnosprawnego. Z art.
17 ust. 3 u.f.z.o. wynika, że w każdym przypadku nie może być ona niższa od kwoty przewidzianej
na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Z regulacji tej wynika, że
intencją ustawodawcy było zagwarantowanie dofinansowania na ucznia niepełnosprawnego na
poziomie przewidzianym w części oświatowej subwencji ogólnej w sytuacji gdyby wielkość dotacji
ustalona w oparciu o kwotę podstawową była niższa niż ta, która została ustalona w subwencji.
Badana uchwała ma zabezpieczać w tym zakresie uczniów niepełnosprawnych.
Proponowany 3 letni okres wypłaty dotacji w wyższej wysokości obejmuje nadchodzący rok
budżetowy 2021 i dwa następne.
Ze względu na potrzeby społeczności lokalnej, w celu zapewnienia finansowania niezbędnego
do prawidłowego funkcjonowania niepublicznego przedszkola podjęcie uchwały jest uzasadnione.

