
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/242/18 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 3 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Cmolas przez osoby fizyczne i prawne  

inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r. poz.1875, z późn.zm.) oraz 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) uchwala się, 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 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych w wysokości 80 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w rozumieniu 

art. 12 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej. 

§ 2. Ustala się okres udzielania dotacji w wyższej wysokości od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Stanisław Sukiennik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Poz. 2035



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Gminy w Cmolasie 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Cmolas przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu 

zadań oświatowych, która określiła nowe szczegółowe zasady finansowania niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne.  

W myśl art. 17 ust. 3 przywołanej ustawy „niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji 

dla przedszkoli publicznych.  

Zgodnie z art. 39 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, 

może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona 

ustawowo.  

W gminie Cmolas przedszkola niepubliczne otrzymywały dotację w przeliczeniu na jedno dziecko  

w miesięcznej kwocie odpowiednio: w 2014r. – 340 zł., w 2015 – 388,17 zł., w 2016r. – 424,96 zł. - były  

to koszty utrzymania bieżącego w wysokości 75 % kosztów utrzymania liczonych na podstawie kosztów 

utrzymania przedszkoli publicznych gminy Kolbuszowa. Następnie w 2017r. po zmianie ustawy i zgodą rady 

gminy Cmolas ustalano nową miesięczną kwotę dotacji w wysokości 100 % kosztów utrzymania przedszkoli 

publicznych w gminie Raniżów i wynosiła ona najpierw 408,47 zł., a po aktualizacji 431,57 zł. na jedno 

dziecko. 

Do budżetu na 2018r. przyjęto kwotę dotacji na jedno dziecko w wysokości 431,57 zł., obecnie przy 

aktualizacji tej kwoty do 75 % kosztów utrzymania zgodnie ze zmianą ustawową, na postawie kosztów 

utrzymania przeszkoli publicznych w najbliższej gminie Dzikowiec byłaby to kwota 429,81 zł. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w przedmiotowym zakresie 

oraz dostosowania jej zapisów do aktualnych regulacji ustawowych, a przyjęcie dotacji w wyższej wysokości 

stworzy korzystniejsze warunki dla podmiotów dotowanych. Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Cmolas na 

udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli do 80 % zaktualizuje kwotę dotacji do 

wysokości 458,46 zł. na jedno dziecko miesięcznie. 
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