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Nr 0050.286. 2017
Zarządzenie Nr 286.2017 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie: uchwalenia miesięcznej kwoty dotacji udzielanej z budżetu 
Gminy Dąbrówka na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola 
niepublicznego prowadzonego przez osobę fizyczną na terenie Gminy 
Dąbrówka -  na rok 2017.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z póź. zm.), art. 90 ust. Ib ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o system ie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z póź. zm.), Uchwały Nr 
XXIV/187/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały 
budżetowej na rok 2017 oraz uchwały Nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 
2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inny niż jednostka 
samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. 
poz. 5600) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się m iesięczną kwotę dotacji z budżetu Gminy Dąbrówka na jednego 
ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez 
osobę fizyczną na terenie Gminy Dąbrówka -  na rok 2017 w wysokości 707,26zł 
(słownie: s iedemset siedem złotych 26/100).

§ 2.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy z dnia 12 stycznia 2017 roku Nr 231.2017 w 
sprawie: uchwalenia miesięcznej kwoty dotacji udzielanej z budżetu Gminy
Dąbrówka na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego 
prowadzonego przez osobę fizyczną na terenie Gminy Dąbrówka -  na rok 2017.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do zarządzania Nr 286.2017 

Wójta Gminy Dąbrówka 
z dnia 24.07.2017r.

KALKULAGA MIESIĘCZNEJ KWOTY DOTAGI UDZIELANEJ Z BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA NA 
JEDNEGO UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROWADZONEGO 
PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA - W ROKU 2017

1. Liczba uczniów uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę 
Dąbrówka, wg stanu na dzień 01.01.2017 r. -1 2 0 .

2. Plan wydatków bieżących dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Dąbrówka 
ustalony w uchwale budżetowej na rok 2017, Nr XXIV/187/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. 
wynosi: 1 193 575,00zł (rozdz. 80104)

5 000,00zł (rozdz. 80149)
3 895,00zł (rozdz. 80146)

1 202 470,00zł
3. Plan opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie wynosi: 

197 000,00zł.
4. Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla Gminy Dąbrówka na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 uczeń x 4 389,90 x 12 m-cy = 52 678,87zł.

5. Plan wydatków bieżących zaplanowanych na 2017 rok dla Centrum Usług Wspólnych w 
Dąbrówce organizującego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkola 
gminnego - 490 315,00zł : 896 uczniów (wszyscy uczniowie) x 120 (przedszkolaki) = 
65 667,19zł.

6. Plan wydatków bieżących na prowadzenie przedszkola gminnego, stanowiący podstawę do 
wyliczenia dotacji wynosi 1 202 470,00zł -  (197 000,00zł + 52 678,87zł) + 65 667,19zł = 
1 018 458,32 zł

7. Miesięczna podstawowa kwota dotacji w przeliczeniu na 1 ucznia przedszkola publicznego 
wynosi: 707,26zł (1 018 458,32zł : 120 uczniów : 12 m-cy).

Na podstawie ort. 90 ust 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) 
Niepubliczne Przedszkole może otrzymywać z budżetu Gminy dotację na każdego ucznia w wysokości 
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez 
gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu Gminy, jeżeli przedszkole spełni warunki określone w art. 90 ust lb  1-6.


