Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Chromiec
dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Stronie Śląskie w 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.), Burmistrz Stronia
Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się podstawową kwotę dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę
Stronie Śląskie, po aktualizacji, w wysokości 381,43 PLN na dziecko/miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.
2. Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019 roku.
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Załącznik do zarządzenia Nr 92/19
Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ STRONIE ŚLĄSKIE
OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU

L.p.

Statystyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola
publicznego (wg SIO na 30.09.2018)
Statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu
publicznym (wg SIO na 30.09.2018)
Statystyczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola
publicznego pomniejszona o liczbę dzieci niepełnosprawnych
w tym przedszkolu (poz. l - poz. 2)
Kwota wydatków bieżących zaplanowana w budżecie gminy na
prowadzenie przez gminę przedszkola publicznego w 2019 roku
(w PLN)
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
gminnym, stanowiące dochody budżetu gminy
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za
wyżywienie w przedszkolu gminnym, stanowiące dochody
budżetu gminy
Suma iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy na dzieci niepełnosprawne
(z danymi stopniami niepełnosprawności) w przedszkolu
gminnym oraz statystycznej liczby dzieci niepełnosprawnych
w tym przedszkolu
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki
bieżące na programy, o których mowa w art.90u ust.1 ustawy
o systemie oświaty, w przedszkolu gminnym
Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie
przez gminę przedszkola (poz.4) pomniejszona o wydatki
w pozycjach 5 - 8
Roczna podstawowa kwota dotacji na dziecko w przedszkolu
prowadzonym przez gminę (poz.9: poz.3)
Miesięczna podstawowa kwota dotacji na dziecko
w przedszkolu publicznym (poz.l3:12 miesięcy)
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1) Kwota

Przedszkole
Publiczne

Wyszczególnienie

164
4
160
963 654,00 zł1)
50 000,00 zł
100 000,00 zł

81 296,58zł2)

0
732 357,42 zł
4577,23 zł
381,43 zł

aktualna na dzień 31.03.2019 r.
kwoty na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2019 (opracowanej przez MEN)

2) Aktualizacja
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