ZARZĄDZENIE NR 0050.275.2020
BURMISTRZA KRZEPIC
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r.
poz.713 ) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadańoświatowych
(Dz. U.
z 2020 poz. 17)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1.
Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy
o finansowaniu
zadań
oświatowych
na
rok
2020 wynosi
12.258,18 zł.
2. Statystyczna liczba uczniów, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 1 września 2020 r.
wynosi
114
dzieci.
3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, o której mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ustalona na podstawie danych systemu informacji
oświatowej
według
stanu
na
dzień
1 września
2020 r.
wynosi
0
dzieci.
4. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ustalona na podstawie danych systemu informacji
oświatowej
według
stanu
na
dzień
1 września
2019 r.
wynosi
0 dzieci.
§

2.

Zarządzenie

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia

z mocą

od

dnia

1 września

2020 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 17) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela
dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 i art. 28 ogłasza się informację o podstawowej kwocie dotacji,
o której mowa w art. 12 oraz jej aktualizacje oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz
jej aktualizacji. Z związku z faktem, iż Gmina Krzepice zgodnie z art. 17 ust. 3 udziela dotacji przedszkolom
niepublicznym, konieczne jest ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby
dzieci, na podstawie których ustalona jest wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wysokości
równej 75% podstawowej kwoty dotacji.

Burmistrz
Krystian Kotynia
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