
Kwota

Wydatki bieżące zaplanowane na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę 

przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków 

bieżących, pomniejszonych o:

6 247 328,00          

1.

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody 

budżetu gminy

176 087,00 -            

2.
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy
431 376,00 -            

3.

sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z 

danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby 

uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 

przedszkolach

61 821,25 -               

4.

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące 

finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych przedszkoli,

-                            

5.

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 

przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w tych przedszkolach

17 996,03 -               

6.

Iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na dziecko 6 letnie oraz statystycznej liczby dzieci 6 letnich 

niepełnosprawnych 

6 398,29 -                 

7.

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych przedszkolach

-                            

8.

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 

programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, 

w tych przedszkolach

– i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach 

pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych 

przedszkolach

Kwota wydatków bieżących pomniejszona o kwoty wyszczególnione w art. 12 

ust.1 pkt 1-8
5 553 649,43          

Statystyczna liczba wychowanków przedszkoli publicznych prowadzonych przez 

gminę Zawadzkie  pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  w tych przedszkolach wg stanu na dzień 30.09.2020 r.

329                           

Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Zawadzkie 16 897,34               

Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych (75% kwoty 

rocznej dla przedszkoli publicznych) na jedno dziecko  w gminie Zawadzkie 12 673,01                

Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia 75 % 1 056,08                  

Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia 100 % 1 408,11                  

Informacja o planowanej kwocie dotacji na 2020 rok dla niepublicznego przedszkola

Stan na 30.09.2020

-                            
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