
 

 

UCHWAŁA NR VIII/63/19 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkole podstawowej,  

w której zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy  

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203, z późn.zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie niepublicznej szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, niebędącej szkołą specjalną, niespełniającą warunków, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, 

na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Cmolas dotacji w wysokości równej 90 % 

podstawowej kwoty dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na 

ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Gminy Cmolas. 

§ 2. Kwota dotacji wskazana w § 1 przyznana zostaje na czas określony od dnia od 1.07.2019r. do 

31.12.2019r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Ryszard Warzocha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 9 września 2019 r.

Poz. 4326



 

UZASADNIENIE 

Wysokość dotacji udzielanej przez Gminę Cmolas niepublicznym szkołom podstawowym, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny określona została ustawą z dnia 27 października 2017 roku 

o finansowaniu zadań oświatowych i na ucznia wynosi 75 % podstawowej kwoty dotacji szkół podstawowych, 

w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych przez gminę Cmolas.  

Gmina Cmolas posiada na swoim terenie szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne, jak też szkołę 

niepubliczna. Występuje więc dysproporcja w kwocie dotacji na ucznia w tych szkołach prowadzonych przez 

stowarzyszenia. Dlatego też aby zmniejszyć różnicę tej kwoty dotacji zdecydowano o zwiększeniu wysokości 

dotacji dla szkoły niepublicznej. 

Ustalenie wysokości dotacji, wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, wymaga 

zgody rady gminy w drodze uchwały.  

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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