
UCHWAŁA NR LII/420/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów dla publicznych 
przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona 
w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.[1]), 
Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu gminy dotacji dla publicznych przedszkoli niebędących 
przedszkolami specjalnymi, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz osoby fizyczne, w kwocie wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych, 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.  

1. Podwyższoną dotację określa się na kwotę 1 020,00 zł, na każdego ucznia przedszkola, o którym mowa 
w § 1. 

2. Podwyższona kwota dotacji obejmuje okres od 1 października 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LII/420/2021 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 14 października 2021 r. 

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rada 
gminy w drodze uchwały może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji publicznym przedszkolom 
prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 
w wysokości wyższej niż wysokość równej podstawowej kwocie 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. Dotacja przekazana z budżetu gminy stanowi 
dla tych przedszkoli podstawowe, a w zasadzie jedyne źródło finansowania działalności. Koszty 
prowadzenia przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne przewyższają wysokość dotacji wynikającej 
z art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i bez zwiększenia dotacji prowadzenie tych 
niezbędnych placówek byłoby niemożliwe. Podjęcie niniejszej uchwały jest więc konieczne.

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2400, Dz. U. z 2021 r. 

poz. 619, poz. 1237. 
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