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KWOTY DOTACJI
I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

Na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty
(Dz. U z 2018r poz. 1457 z późn. zm.)
ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji.
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno dziecko
miesi ęcznie wynosi:
858,45 zł
2. Statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach: 270,33
Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Budzyń
na rok 2018
Art. 78b. I. Ustawy o systemie oświ aty. Il ekroć w niniejszym rozdzia le j est mowa
o podstawowej kwocie dotacji dl a przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę
wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszko li,
3.026.762,00 zł
z wyłączeniem przedszkoli s pecja lnych i przedszkoli, w których zaplanowane
wydatki bieżące finansowane z użyc i em środków pochodzących z budżetu Unii
Europej skiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących,
pomniejszonych o:
I) zaplanowane na rok budżetowy w b udżecie gminy o piaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanow i ące dochody
- 42.000 zł
budżetu gminy,
2) zap lanowane na ro k budżetowy w budżecie gminy opiaty za wyżyw ienie
- 200.000 zl
w tych przedszko lach, stanowiące dochody budżetu gminy,
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w częśc i oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepe łnosprawnych w przedszkolach,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcen ia specjalnego, o którym mowa
0,00 zł
w art. 7 1b ust. 3, wydane ze wzgl ędu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności ,
oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżec ie gminy wydatki bi eżące finansowane
z użyc iem środków poc hodzącyc h z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych
0,00 zł
przedszkoli,
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej s ubwencj i ogólnej d la gminy
na dziecko objęte wczesnym wspomagan iem rozwoju w przedszkolu, posiadające
0,00 zł
op ini ę o potrzebie wczesnego wspomagan ia rozwoju dziecka, o której mowa
w art. 7 1b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach,
6) iloczyn kwoty przewidzianej w częśc i ośw iatowej s ubwencji ogólnej dla gminy
na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszko lach, posiadającego
0,00 zł
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa
w art. 71 b ust. 3, o raz statystycznej liczby uczestn ików zaj ęć
rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,
?)zaplanowane na rok budżetowy w bud żec i e gminy wydatki bieżące na programy,
0,00 zł
o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach.
Razem:
2.784.762,00 zł
- i podzielonych przez statystyczną li czbę uczniów w tych przedszkolach, pomn iejszo ną
o statystyczną liczbę uczniów niepelnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających
270,33
o rzeczenie o potrzebie kształceni a specj alnego, o którym mowa w art. 7 1b ust. 3,
wydane ze względu na odpowiednie rodzaje ni epe łnosprawnośc i .
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10.301,34 zł
858,45 zł
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