
UCHWAŁA NR XXVI/277/16
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i 
fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w załączniku Nr 1  w 
Rozdziale 1 zmianie ulega treść § 2 i otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina, niebędące przedszkolami 
specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Oświęcim dotację w wysokości równej 
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, 
z zastrzeżeniem ust. 10.

2. Przedszkola publiczne specjalne prowadzone przez inne podmioty niż gmina, otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Oświecim dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Oświęcim.

3. Przedszkola niepubliczne specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 
Oświęcim w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w 
części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Oświęcim, pod warunkiem że osoba prowadząca 
niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej 
liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia dotację w 
wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust.10.

5. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły 
podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezależnie od podstawowej 
dotacji dla uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych, otrzymują na każde dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację przewidzianą na takie dziecko w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Oświęcim, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, 
inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do 
udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji.

6. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy 
Oświęcim w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w części oświatowej  subwencji ogólnej dla Gminy Oświęcim.

7. Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia 
dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem ust.10.

8. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z 
budżetu Gminy Oświęcim w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z 
zastrzeżeniem ust.10.
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9. Publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez podmioty inne niż gmina, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na 
każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Oświęcim dotację w wysokości równej 
podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z 
zastrzeżeniem ust.10.

10. Dotacja z budżetu Gminy Oświęcim na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej 
formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1- 9, jest równa kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Oświęcim.

11. Szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia 
dotację z budżetu Gminy Oświęcim w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego 
typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Oświęcim.

12. Szkoły publiczne, nie wymienione w ust. 11, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
Gminy Oświęcim w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie 
niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy Oświęcim.

13. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Oświęcim w wysokości 100 % kwoty 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi dotującemu 
planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji.

14. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienione w ust. 13 otrzymują na 
każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym 
miesiącu, dotację z budżetu Gminy Oświęcim w wysokości 50 %  podstawowej kwoty dotacji dla szkół 
danego typu i rodzaju, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi 
dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Śreniawski
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