
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia …………………. 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Murowana Goślina w 
wysokości wyższej niż określona w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 80  ust. 
2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169)  Rada Miejska w Murowanej 
Goślinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraża zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 
wyższej niż kwota, o której mowa w art. 80 ust 2 ustawy o systemie oświaty na każde 
dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez podmioty 
nienależące do sektora finansów publicznych. 

§ 2. Podwyższona kwota dotacji obejmować będzie okres od stycznia 2017 do grudnia 
2017 roku. 

§ 3. Miesięczna kwota dotacji zostanie podwyższona do poziomu 115% na każde dziecko 
wykazane w informacji składanej przez podmiot prowadzący placówkę. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR  ……../2017 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia …………………. 2017 r. 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego 

w szczególnych przypadkach może zwiększyć kwotę dotacji należnej dla podmiotów 

prowadzących przedszkola publiczne. Na terenie Gminy Murowana Goślina działają 

przedszkola publiczne prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ.  

W zawiązku z objęciem dzieci sześcioletnie subwencją oświatową i niepobieraniem przez 

przedszkola publiczne opłat za przebywanie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, 

zwiększono dotację na wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w 

przedszkolach publicznych przyjmując wartość 115% podstawy wyliczania dotacji. 

Tak wyliczona dotacja pozwoli na prawidłową realizację podstawy programowej oraz 

organizację zajęć dodatkowych. 


