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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli 
oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu 

i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 767/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu:

„3) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996, ze 
zm.);”.

2. W § 2 dodaje się ustęp 4 i 5 o brzmieniu:

„4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone 
w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy 
Namysłów, dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli ogłaszanej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Namysłów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Namysłów.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające wymagań określonych
w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy 
Namysłów, dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli ogłaszanej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Namysłów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Namysłów.”.

3. W § 3 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„1. Dotacja dla niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego planowana jest na kolejny rok budżetowy na podstawie wniosku osoby fizycznej lub 
prawnej prowadzącej placówkę, złożonego do Burmistrza Namysłowa, w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”.

4. W § 4 ust. 2 w wierszu trzecim, po słowie przedszkoli, dodaje się: „i innych form wychowania 
przedszkolnego”.

5. W § 5 ust. 2 w wierszu pierwszym, po słowie przedszkolach, dodaje się: „i innych formach wychowania 
przedszkolnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Ustawowym obowiązkiem gminy jest wypłacanie dotacji niepublicznym placówką oświatowym. Od dnia
1 września 2018 r. na terenie Gminy Namysłów rozpoczął swoją działalność punkt przedszkolny „Wspólny świat”
w związku z czym zaistniała konieczność dostosowania obowiązującej dotychczas uchwały w taki sposób, aby od
nowego roku budżetowego była prawna możliwość wypłaty dotacji dla w/w podmiotu.

Projektodawca: Burmistrz
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