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z dnia 08.12.2020r 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji niepublicznym innym formom wychowania 
przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące 

jednostkami samorządu terytorialnego, 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 (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.       Wyraża się zgodę na udzielanie dotacji niepublicznym innym formom wychowania 
przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami 
samorządu terytorialnego, w wysokości wyższej niż określona w ustawie dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych w następujących wysokościach:  

1) w 2021 r. – w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; 

2) w 2022 r. -  w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; 

3) w 2023 r. – w wysokości 80% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; 

2. Podwyższona kwota dotacji będzie obejmować  okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 

3. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w § 1, obliczana jest na podstawie 
art. 12 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz jest aktualizowana na 
podstawie art. 43 w/w ustawy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

 

  
 

Burmistrz Krapkowic 
 
 

Andrzej Kasiura 
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Uzasadnienie

W Gminie Krapkowice opieka przedszkolna zorganizowana jest w publicznych placówkach
przedszkolnych, w których zabezpieczonych jest 780 miejsc dla dzieci w 32 oddziałach przedszkolnych -
w mieście 580 miejsc w 24 oddziałach przedszkolnych, na wsi 200 miejsc w 8 oddziałach
przedszkolnych.Według staniu na dzień 30.09.2020 roku do przedszkoli uczęszcza 750 dzieci. Liczba
wolnych miejsc na dzień 30.09.2020 roku wynosi - 30 miejsc.

W dniu 30.09.2020 roku Fundacja EDU 4.0 z siedzibą w Krapkowicach, ul. Szkolna 21, wystąpiła
do Gminy Krapkowice z wnioskiem o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

„Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kraina Przygód Montesori”.

W dniu 6 listopada 2020 roku niepubliczny punkt przedszkolny został wpisany do ewidencji
po spełnieniu warunków określonych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) i przedstawieniu następujących dokumentów:

·Projket organizacji wychowania przedszkolnego,

·Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych
do zatrudnienia w placówce,

·Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych oraz realizacji innych zadań statutowych,

·Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy potwierdzonych pozytywną opinią
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywną opinią komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Punkt przedszkolny rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2021 roku. Planowana liczba dzieci
wynosi – 15.

Zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) niepubliczna inna forma wychowania publicznego otrzymuje na każdego ucznia
dotację z budżetu gminy w wysokości równiej 40% podstawowej kwoty dotacji, natomiast na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Fundacja EDU 4.0 złożyła wniosek o przekazywanie z budżetu gminy dotacji w kwocie wyższej niż 40%
ze względu na zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, potrzebę odpowiedniego doposażenia placówki,
ograniczone możliwości finansowe rodziców. Wniosek dotyczy najbliższych lat funkcjonowania placówki.

Istnieje możliwość zwiększenia dotacji na podstawie art. 39 ust 2 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029).
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