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AKTUALIZACJAPODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI
I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

Na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
(Dz. U z 2016r poz. 1943 z późn. zm.)
ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji.
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno dziecko
miesięcznie wynosi:
716,42 zł
2. Statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach: 263
Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Budzyń na rok 2017
Art. 78b.1. Ustawy o systemie oświaty. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa
o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę
wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli,
2.516.006 zł
z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane
wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących,
pomniejszonych o:
1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody
- 55.000 zł
budżetu gminy,
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie
- 200.000 zł
w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
0,00 zł
w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności,
oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane
z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych
0,00 zł
przedszkoli,
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy
na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające
0,00 zł
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa
w art. 71 b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach,
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy
na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego
0,00 zł
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa
w art. 71 b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,
?)zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy,
0,00 zł
o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach.
Razem:
2.261.006 zł
- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną
o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających
263
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3,
wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności .
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