
UCHWAŁA NR XXXII/245/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żarowie  z dnia 24 listopada 2016 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż 

Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żarowie  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne 
i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 2 ust. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6.   Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 5, otrzymują dotację 
z budżetu Gminy Żarów na każdego ucznia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.”;

2) § 2 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„8.   Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niespełniająca 
warunków, o których mowa w ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 
Gminy Żarów dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny.”;

3) § 2 ust. 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„10.   Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków 
określonych w ust. 9, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację 
z budżetu Gminy Żarów w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

W Uchwale Nr XXIX/221/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne
i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,w § 2 uchwały, zawarte zostały
m. in. następujące uregulowania:

"6. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 5, otrzymują dotację z budżetu
Gminy Żarów na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.(...)

8. Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niespełniająca warunków,
o których mowa w ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Żarów
dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny (...)

10. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków
określonych w ust. 9, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację
z budżetu Gminy Żarów w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (...)".

Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, używając w uchwale sformułowania „w
wysokości nie niższej niż” Rada Miejska w Żarowie nie ustaliła w sposób jednoznaczny wysokości dotacji
przysługującej niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i osobom prowadzącym niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego, tj. nie ustaliła wskaźnika procentowego stanowiącego podstawę obliczenia
kwoty dotacji w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Przepisy art. 90 ust. 2b, 2d i 2 ea
ustawy o systemie oświaty nie ustalają stawki obliczenia dotacji, a jedynie wskazują ustawowe limity,poniżej
których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dotacji ustalić nie może.

Stosownie do postanowień art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, to organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego powinien jednoznacznie określić konkretny wskaźnik procentowy służący do ustalenia wysokości
dotacji.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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