UCHWAŁA NR XXIV/200/2020
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 17 ust. 3 ustawy
z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie
Gminy Skąpe w wysokości 96,6 % podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia na okres od 1 października
2020r. do 31 grudnia 2020r.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe (Dz.Urz.
Woj. Lubuskiego z 2018r., poz. 3116).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 października 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kużmicz
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) do właściwości i kompetencji Rady Gminy
należy ustalenie kwoty dotacji przyznawanej przedszkolom niepublicznym.
W związku z powyższym Rada Gminy Skąpe może wyrazić zgodę na przyznanie przedszkolu
niepublicznemu kwoty dotacji wyższej niż 75% podstawowej kwoty ustalonej na podstawie wydatków
innej (najbliższej) gminy o zbliżonym dochodzie na mieszkańca.
Na terenie Gminy Skąpe nie funkcjonuje przedszkole publiczne, dlatego podstawą do ustalenia
wysokości dotacji jest kwota ustalona na podstawie wyliczeń kosztów ponoszonych przez najbliższą gminę
wiejską o podobnym dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Za taka gminę uznano Gminę Szczaniec,
w której koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w roku 2020 roku wynosi 809,91 zł. W związku
z powyższym proponuje się przyjąć kwotę dotacji dla przedszkola niepublicznego w Gminie Skąpe
w wysokości 96,6 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Gminy Szczaniec, tj.
w kwocie 782,37 zł. Proponowana kwota jest wyższa od dotychczas wypłacanej dotacji o kwotę o 49,33 zł
w przeliczeniu na dziecko. Niniejsza decyzja podyktowana jest wzrostem kosztów funkcjonowania
niepublicznego przedszkola, które dokonało ruchów kadrowych związanych z dodatkowym zatrudnieniem
personelu od września 2020 r. do drugiego oddziału w Ołoboku, podczas gdy nie było możliwości przejęcia
dzieci z uwagi na przedłużający się remont budynku przedszkola. Dodatkowy oddział powstaje na skutek
zapotrzebowania zgłaszanego przez rodziców dzieci z terenu gminy.
Wyrażenie zgody na zastosowanie mocy wstecznej ww. uchwały służy interesowi społecznemu poprzez
zapewnienie profesjonalnej opieki dla dzieci.
W związku z powyższym przedkładam powyższy projekt uchwały.
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