
Podstawowa kwota dotacji oraz 

statystyczna liczba dzieci w przedszkolach 

gminnych – 2020 r. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 17 ze zm.) Gmina Borek Wielkopolski 

ogłasza, że: 

 

1) zgodnie z art. 12 ww. ustawy podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli 

obliczona na dzień 1.01.2020 r. wynosi 14715,74 zł (czyli 1226,31 zł miesięcznie); 

2) zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w 

miesiącu pierwszej aktualizacji na rok 2020 dla przedszkoli obowiązująca od 1 lipca 

2020r. wynosi 14 309,22 zł (czyli 1192,44 zł miesięcznie); 

3) zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w 

miesiącu pierwszej aktualizacji na rok 2020 dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada  

2020r. wynosi 14 178,87 zł (czyli 1181,57 zł miesięcznie); 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm. ) Gmina Borek Wlkp. ogłasza, że: 

 

1) zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy statystyczna liczba dzieci w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Borek Wielkopolski według SIO na dzień 30 września 2020 

r. po korektach  wynosi 188, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych 

przedszkolach za ten sam okres – 4,33; 

 

                                                                                             /-/ Marek Rożek 

                                                                                         Burmistrz Borku Wlkp. 



Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 paździenika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

na dzień 31.10.2020r.

1.

Suma wydatków zaplanowanych na prowadzenie przez 

Gminę Przedszkoli Publicznych na terenie Gminy Borek 

Wlkp. 2 866 625,67 zł           

2. pomniejszonych o:

2.1.

Planowane opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach 41 000,00 zł                

inne wypływy z usług 83 353,00 zł                

2.2. Planowane opłąty za wyżywienie w przedszkolach 30 180,00 zł                

2.3.

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w 

części oświatowej subwencji ogólnej na uczniów 

niepełnosprawnch  w przedszkolu, posiadających 

orzeczenie o potrzebie k.s. 107 859,18 zł              

2.4.

Wydatki finansowane z użyciem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej -  zł                           

2.5.

Kwota przewidziana w subwencji oświatowej na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem -  zł                           

2.6.

Kwota przewidziana w subwencji oświatowej na uczestnika 

zajęć RW -  zł                           

2.7.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki 

na bieżące programy, o których mowa w art. 90u -  zł                           

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 2 604 233,49 zł           

3. 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach wg stanu na 30 

września 2020 r. 188,00

Statystycznia l. dzeici niepełnosprawychposiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 4,33

Ogółem statystyczne dzieci pomniejszone o dzieci 

niepełnosprawne 183,67

4. Wydaki na 1 ucznia w przedszkolu 14 178,87 zł                

5. Wydatki na 1 ucznia w przeliczeniu na miesiąc 1 181,57 zł                  

6.

Kwota dotacji o której mowa w art. 14d w przeliczeniu na 

12 m-cy 119,55

7.

Prodstawowa kwota dotacji pomniejszona o kwotę dotacji 

o któej mowa w art. 14d 1 062,02 zł                  


