
(korekta)

Ogłoszenie apodstawowejkwocie dotacjina rok 2017 i-statystycznej liczbie dzieci

Burmistrz Zdzieszowic, na podstawie art. 89d us.l pkt.l i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty ( Dz.U z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu na rok wynosi - 1 3  033,11
2. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 387

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których 
mowa w art. 90 ust. 18 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
gminy Zdzieszowice w wysokości 75 %  podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli



Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w Gminie Zdzieszowice na rok 2017 - korekta
Art. 78b. 1. Ilekroć w  niniejszym rozdziale je s t mowa o podstawowej kwocie dotacji dla 
przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na 
prowadzenie przez gminę przedszkoli, 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:

5 926318,92

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z  wychowania 
przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,

157 500,00

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,

314 540,00

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla gm iny na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art 7Ib  ust. 3, wydane ze względu na 
odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych 
przedszkolach,

106 975,63

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z  użyciem  
środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli.

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej w  części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko 
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające 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,

49 422,74

6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art, 71b ust. 3, oraz 
statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,

254067,12

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gm iny wydatki bieżące na programy, o których 
mowa w art. 90u, w tych przedszkolach

0

Razem 5 043 813,43

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o 
statystyczną liczbę Uczniów niepełnosprawnych tych przedszkolach, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art, 71b ust. 3, wydane ze 
względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.

387

R oczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na  jed n o  dziecko w Gminie Zdzieszoiwce 13 033,11

M iesięczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno  dziecko w Gminie 
Zdzieszowice 1 0 8 6 ,0 9
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