
UCHWAŁA NR XIX/258/2020 
RADY GMINY TARNÓW 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli 
i niesamorządowych szkół publicznych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. 
poz. 713) oraz art.39 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz., 2029,), Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu 
gminy dotację w wysokości równej 90% podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Tarnów. 

2. Niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na 
każdego ucznia dotację z budżetu gminy będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej 103% 
kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Tarnów. 

3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 
publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami 
specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotacjęz budżetu gminy będącej dla tych szkół organem rejestrującym, 
w wysokości stanowiącej iloczyn 103% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Tarnów oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz., 2029). 

4. Powyższa kwota dotacji o jakiej mowa w §1 pkt 1-3, obejmować będzie okres od 01.01.2021 do 
31.12.2021r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLII/468/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 sierpnia 2018 r w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli i niesamorządowych szkół 
publicznych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Tarnów 

 
 

Wiesława Mitera 
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