
UCHWAŁA NR...............................................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia................................  2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych 
szkół podstawowych 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 
gminnymft.j. Dz U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 202Ir. poz. 1930 
z późn. zm.).

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, o których 
mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 
oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec, na każdego ucznia w wysokości 
wyższej o kwotę 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) miesięcznie, niż kwota 
przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Tarnowiec.

§ 2. Dotacja w zwiększonej kwocie, o której mowa w § 1 udzielona jest na okres 
od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2022r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
i wchodzi w życiu z dniem 1 września 2022r.



UZASADNIENIE

Wysokość dotacji udzielanej przez gminy niepublicznym szkoło podstawowym określna 
została w ustawie z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie 
z art. 39 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy ustalenie wysokości dotacji wyższej niż określona w ustawie 
wymaga zgody rady gminy w formie uchwały.

Organy prowadzące niepubliczne jednostki oświatowe na terenie Gminy Tarnowiec po raz 
kolejny zwróciły się do Wójta Gminy Tarnowiec z wnioskiem o zwiększenie dotacji, uzasadniając że 
ze względu na zmiany makro i mikroekonomiczne w kraju (zwiększone koszty utrzymania obiektu 
szkół, wzrost płacy minimalnej itp.), utrzymanie szkół z dotacji oświatowej w wysokości 
podstawowej wynikającej z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nie pozwoli na zwiększenie 
średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz spowoduje utratę realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2022/2023. Szkoły nie pobierają czesnego, utrzymują się głównie z dotacji otrzymywanej 
od Gminy Tarnowiec na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wzorem lat ubiegłych, również w okresie od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2022r. 
- w celu zagwarantowania dotychczasowego poziomu finansowania - dla niepublicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, 
przewidziano zwiększenie wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwoty dotacji na 
ucznia.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

PODINSPEKTOR


