
ZARZĄDZENIE NR 154/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 23.01.2018 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na 
otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, 
w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż 
określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – druk nr 2604.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1, zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa 
autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na 
otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, 
prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne 
niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie 
o finansowaniu zadań oświatowych – druk nr 2604, w brzmieniu załącznika do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik



do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na 
otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, 
w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż 
określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – druk nr 2604.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa 
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525), postanawia się, co następuje:

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie 
przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska 
Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych – druk nr 2604, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, 
otrzymują na każdego pełnosprawnego ucznia w okresie od 1 stycznia do 31 marca 
2018 r. dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 115% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli.

2. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują 
na każdego pełnosprawnego ucznia w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. 
dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 120% podstawowej kwoty 
dotacji dla przedszkoli”;

2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4. 1. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują na każdego 
pełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w okresie od 1 stycznia 
do 31 marca 2018 r. dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 115% 
podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny.

2. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują na każdego 
pełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w okresie od 1 kwietnia 
do 31 grudnia 2018 r. dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 



120% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny.”.

UZASADNIENIE

Pozytywnym skutkiem dotowania publicznych przedszkoli niesamorządowych 
w wysokości 115% kwoty dotacji przewidzianej ustawą, począwszy od 1 stycznia 2016 r., jest 
powstanie w przeciągu ostatnich dwóch lat wielu nowych publicznych przedszkoli 
niesamorządowych, co przyczynia się wydatnie do zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku 
przedszkolnym miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W 2015 r. istniało 27 dotowanych publicznych przedszkoli niesamorządowych, 
w 2016 r. było ich już 41, w 2017 r. 63, natomiast w styczniu 2018 r. jest ich aż 73.

W związku z powyższym, aby utrzymać ów trend, zasadnym jest zwiększenie 
poziomu dotowania publicznych przedszkoli niesamorządowych do wysokości 120% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, począwszy od 1 kwietnia 2018 r.

Zwiększeniu ulegałby również stawka dotacji udzielanej oddziałom przedszkolnym 
w publicznych szkołach podstawowych niesamorządowych – podmioty te bowiem także jako 
publiczne zapewniają nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym.

Proponowana zmiana doprowadzi do zwiększenia wydatków Gminy Miejskiej 
Kraków.

Biorąc pod uwagę liczbę dzieci uczęszczającą do publicznych przedszkoli 
niesamorządowych w listopadzie 2017 r. (4804 dzieci) oraz obowiązującą w listopadzie 
i grudniu 2017 r. podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli (802,46 zł), zwiększenie 
wydatków wynosiłoby:

a) 770 993,96 zł więcej miesięcznie w stosunku do stawki 100%1,
b) 770 993,96 zł x 9 = 6 938 945,64 zł więcej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 

roku 2018 w stosunku do stawki 100%,
c) 192 736,48 zł więcej miesięcznie w stosunku do stawki 115%2,
d) 192 736,48 zł x 9 = 1 734 628,32 zł więcej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 

roku 2018w stosunku do stawki 115%.

Biorąc natomiast pod uwagę liczbę dzieci uczęszczającą do oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych niesamorządowych w listopadzie 
2017 r. (27 dzieci) oraz obowiązującą wówczas podstawową kwotę dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny (424,25 zł), zwiększenie 
wydatków wynosiłoby:

a) 2 290,95 zł więcej miesięcznie w stosunku do stawki 100%3,
b) 2 290,95 zł x 9 = 20 618,55 zł więcej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia roku 

2018 w stosunku do stawki 100%,

1 4804 x 802,46 zł (100%) = 3 855 017,84 zł miesięcznie
4804 x 962,95 zł (120%) = 4 626 011,80 zł miesięcznie
4 626 011,80 zł – 3 855 017,84 zł = 770 993,96 zł
2 4804 x 922,83 zł (115%) = 4 433 275,32 zł miesięcznie
4 626 011,80 zł – 4 433 275,32 zł = 192 736,48 zł
3 27 x 424,25 zł (100%) = 11 454,75 zł miesięcznie
27 x 509,10 zł (120%) = 13 745,70 zł miesięcznie
13 745,70 zł – 11 454,75 zł = 2 290,95 zł



c) 572,67 zł więcej miesięcznie w stosunku do stawki 115%4,
d) 572,67 zł x 9 = 5 154,03 zł więcej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia roku 

2018 w stosunku do stawki 115%.

 

4 27 x 487,89 zł (115%) = 13 173,03 zł miesięcznie
13 745,70 zł – 13 173,03 zł = 572,67 zł


