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J~t'.fALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

I STATYSTYCZNA LICZBY DZIECI
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U z 2017r poz. 2203)
ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci.
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno dziecko
miesięcznie wynosi:
792,07 zł
2. Statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach: 277
Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie

Budzyń

na rok 2019

Art. 12 ust. I Ustawy o finansowaniu zadati oświ atowych.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacj i dla przedszkoli,
należy przez to rozumi eć kwotę wydatków bi eżących zaplanowanych na rok budżetowy na
prowadzenie przez gminę przedszkoli , z wyłączeniem przedszkoli s pecja lnych i przedszkoli,
2.873.847,40 zł
w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udział em środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przekraczaj ą 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących,
pomniejszonych o:
I) zaplanowane na rok budżetowy w bud żec i e gminy opiaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowi ące dochody
- 4 1.000 zł
budżetu gminy,
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżec ie gminy opiaty za wyżyw i enie
- 200.000 zł
w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
3) sumę iloczynów od powiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi
rodzajami niepełnosprawnośc i w przedszkolach, oraz statystycznej liczby uczniów
0,00 zł
niepełnosprawnych z danymi rodzajami ni epe łnosprawności w tych przedszkolach,
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżeci e gminy wydatki bieżące finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych
0,00 zl
przedszkoli ,
5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w częśc i oświatowej subwencj i
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu,
0,00 zł
oraz statystycznej liczby dz ieci obj ętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych
przedszkolach,
6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświ atowej subwencj i
ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu,
0,00 zł
oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyj no-wychowawczych w tych
przedszkolach
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżec i e gminy wydatki bieżące na realizację
programów rządowych , o których mowa w art. 90u ust. I ustawy z dnia 7 wrześn ia 199 1r
o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty", w tych przedszkolach.
Razem:
2.632.847,40 zł
- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomni ejszoną
o statystyczną li czbę uczniów ni epe łnosprawnych w tych przedszkolach
277

Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno dziecko w Gm inie
Miesięczna
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Budzyń

podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno dziecko w Gminie

dnia 29.04.20 19r

Budzyń

9504,86 zł
792,07 zł

