
 

 

UCHWAŁA NR IV/32/2019 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez inne formy wychowania przedszkolnego, 

prowadzone na terenie Gminy Lubaczów przez osoby prawne inne niż Gmina Lubaczów, dotacji 

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 i 2232), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 , ust. 2 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

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

Rada Gminy Lubaczów uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na otrzymywanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przez inne formy 

wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Lubaczów przez osoby prawne inne niż Gmina 

Lubaczów, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubaczów 

 

 

Roman Cozac 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2533
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Uzasadnienie 

W Gminie Lubaczów opieka przedszkolna zorganizowana jest w publicznych, niepublicznych przedszkolach 

oraz w jednym Niepublicznym Punkcie przedszkolnym w Krowicy Samej. 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków o których mowa 

w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% 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. 

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków o których mowa w ust. 1, 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji 

dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Jednakże, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2 Rada Gminy Lubaczów może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji 

w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

Kierownictwo Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej, w którym ze względu na dużą 

liczbę dzieci utworzony został w 2018 r. dodatkowy oddział przedszkolny zwrócił się z wnioskiem 

o zwiększenie kwoty dotacji na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowego personelu 

i dostosowaniem i wyposażeniem popieszczeń. 

Biorąc pod uwagę dążenie samorządu Gminy Lubaczów do wyrównanie warunków rozwojowych 

wszystkich dzieci przedszkolnych na terenie Gminy Lubaczów oraz to, że dotacja zagwarantowana ustawowo 

dla tej jednostki jest niewystarczająca, koniecznym jest wprowadzenie niniejszej uchwały z mocą od 1 stycznia 

2019 r. w celu zagwarantowania stabilości i ciągłości funkcjonowania wychowania przedszkolnego  

w w/w Punkcie Przedszkolnym. 
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