Wągrowiec, dnia 26.10.2020 roku

_

Aktualizacja nr 2 podśtawow€j kwoty dotacji

Na podstawię ań. 44 ust. l płl. 2 ustawy z driaz1 pńdzlemkaŻOl7 r. o fnansowaniu zadń
oświatowych (tj. Dz. U.2020 poz, l7 zpóźn zn.) dokonano al:tualizacji podstawowej kwoty
dotacii dla przedszkoli. Zgodrie z art. 46 ust. \łw. u§tawy Gmina Miejska Wągrowiec
informuję, że:

l

I. Podśtawowa lvota dotacji obliczona na podstawie ań. 1 2 u§tąwy o finansowaniu
oświatołłychksztahuie się następuj ąco:

zadń

l. Rocau podstawowa kwota dotacji najedno dńecko| 9 097,26 zł,
2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji najędno

dżecko: 758,11 zł.

żEodnie ż ań, 11 u§t 2 uśtawyz dnia 21 października 201,1 r,
o finanśowaniu zadań oświatotTch (tj, D z. U .2020 poz, l7 z późn. zm.) statystyczna liczba
uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec:

IL Zakfualżowana

1. statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą
uczniów niepełnosprawnych w pżedszkolach prowadzonych prżeż jędnostkę sarnorządu
terytorialnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe (tj, Dż.U. 2020 poz,910 z póżn. zm.): 848,33.
Akfualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonl,wane będą
w ustąwowych terminach.
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KWOTAWYDATKÓW
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BEŻĘCYCH NA PRZEDSZKOLA
+|obsłu8a księ8oWa {cUW)

ogółemI

172 695,01
9

3rĄ 2o9,s1

PoMNlEJszoNAo:
1

2

3

Zaplanowane na rok budżetowy W budźecie 8miny opłaty za korżystanież Wychowania
pżedszkolnego Włch p.z€dszkoIach, stanowiące dochody budźeiu gminy
gminy optatY ża WyżYwienie W tych
przeds.kolach, stanoWiące dochodY budżetu 8minY

115000,00

zaplanowane na rok budżetowyW budź€€ie

1002 0o0,0o

sumę iloc?ynóW odpowiednich kwot przewidzianych na lok budżetowy w €zęści
ośWiatoWej subWencji ogólnej dla gminy na u€znióW niepelnosprawnych ? danymi
rodzaja mi niepełnospraWności W przedszkoIach oraz §taiysty€znej liczby ucznióW
niepełnospraWnych z danymi rodzajam; niep€lnośpraWności W tych przedszkolach

254117,67

zaplanowane na rok budżetowy W bUdżecie gm iny wydatki bieźą€e finansowane z
udziałem środków pochodzących z budżetu UniiEuropejskiej na prowad2enie tych
5

6

225 oo9,41

Drzedszkoli
lloczyn kwoty przewldzianej na lok budżetowy W częścl ośWi3towej sUbwencji ogóln€j
dla gm]ny na dziecko objęte Wczesnym Wsponra8an em rozwo]u W prżedszko Lj oraz
5taty5tycznej l]czby dzieci objętych Wc.esnynr wspom3ganiem lozwoju !! tych

0,00

llocżyn kwoty przewidzia]tej n3 rok budżetowy W cżĘściośWiatowej subwencji ogólnej
zajęć rewalidacyjno-Wychowawczych Włch pE€dszkolach

dla 8miny na u€zestnika

0,00
/

ZapIanowane ne rok budżetowy W budżecie gminy WYdatki bieżące na realiżację
programÓW nądowych, o których mowa W art,90u ust. 1 u§tawy z dnia
7 węeśnia1991r, o sysiem ie ośWiaty, Włch przedsźkolach

0,00
RAZEtM:
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7!7 4aż,49

PoDzlELoNYcH PRzEzl
statystyczną |iczbę ucznióww prżedsżlolach prowad?onYch pżez jednostkę sa możądu
ter}torialnego pomniej5zoną o statystYczną liczbę u€zniÓW niepelnosprawnych W tych
przedszkolach

PoDsTAWoWA KWoTA DoTAcJl na dziecko;

848/33

9 o97,26

Miesięczna kwota dotacjina jedno dziecko W pEedszkolu pUblicznym

758,11

Mi€sięczna kwota dotacji na dziecko W pźedszkolu niepUblicznym (75%)

REFUNDAOA
Refundacja prżedszkola pub]iczne {9 097,26 , 1434,58 )/a2 n'iesięcy
Refundacja ptzedszkola niepubliczne (9 097,26 * 75%)- 1434,58/12 miesięcy

638,56

ą49,o3

-k|Łłl;#"
Wągrowieą dnia 23,10.2020 loku

