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UCHWAŁA NR XXIII/162/2020
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie
o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy
Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), w związku z art. 17 ust. 3 oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) 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 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych, w wysokości 80% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.
§ 2. Okres udzielenia dotacji, o której mowa w § 1, ustala się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy Świdnica może wyrazić zgodę
na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie.Uchwała zakłada podwyższenie kwoty
do 80% podstawowej kwoty dotacji. Biorąc pod uwagę aktualizację podstawowej kwoty dotacji w miesiącu
październiku br. oraz liczbę dzieci zapisanych w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy Świdnica
w miesiącu listopadzie 2020 r. tj. 96 - wzrost podstawowej kwoty dotacji o 5% wyniesie - 36,84 zł na
1 ucznia. Roczny wzrost kwoty dotacji wyniesie ok. 42.400,00 zł.
Podwyższenie kwoty dotacji wynika z rosnących potrzeb niepublicznych przedszkoli oraz potrzeby
zabezpieczenia wszystkich koniecznych do poniesienia wydatków bieżących związanych
z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych.
Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego przez dziecko 6 letnie oraz prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom
w wieku 3-5 lat. Placówki dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, nie posiadają
wystarczającej ilości miejsc, zapewniających pobyt w przedszkolu wszystkim dzieciom w wieku
przedszkolnym z gminy Świdnica. W związku z powyższym dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy
Świdnica mają możliwość uczęszczać do przedszkoli niepublicznych prowadzących swoją działalność na
terenie gminy Świdnica, które posiadają wystarczająca ilość miejsc, aby pomieścić dzieci, które
nie uczęszczają do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w gminie Świdnica.
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