
UCHWAŁA  NR . . . . . . . . . .  

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE  

z dnia ................ 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.                            

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 i 2089), oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada 

Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji na ucznia niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem 

specjalnym, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.), w wysokości 91% 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Elżbieta Jabłońska  
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UZASADNIENIE 

Wysokość dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świnoujście dla przedszkoli niepublicznych określa 

ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. 

zm.). Natomiast tryb udzielania dotacji oraz rozliczania zostały ustanowione Uchwałą Nr XL/311/2020 Rady 

Miasta Świnoujście z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym 

szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie 

Gminy Miasto Świnoujście, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 

oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania, zmieniona Uchwałą Nr XLI/331/2020 Rady Miasta 

Świnoujście z dnia 17 grudnia 2020 r. 

  

Ustalenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, o których mowa art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, w wysokości wyższej niż określona w powołanej ustawie, wymaga zgody rady gminy w drodze 

uchwały. W związku z czym, określenie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na 

terenie Miasta Świnoujście, z dniem 1 stycznia 2023 r. zostało określone w niniejszej uchwale o wyrażeniu zgody 

na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych.   

  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić                    

w życie w terminie krótszym niż czternaście dni. Uzasadnienie wejścia w życie niniejszej uchwały w terminie 

krótszym niż 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego wynika                     

z krótkiego okresu od podjęcia uchwały do jej wejścia w życie. 

Jednocześnie przyznanie wyższej stawki dotacji powoduje wyłącznie pozytywne skutki finansowe dla 

niepublicznych przedszkoli, zatem podjęcie uchwały nie jest pogorszeniem sytuacji tych podmiotów.  

 Proponowana zmiana ma na celu obniżenie miesięcznych kosztów opieki i wychowania przedszkolnego.  
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