ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 23 stycznia 2017roku
w sprawie ustalenia kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i innej formy
wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Klembów na rok 2017.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016
poz.446 ze zm.), art.90 ust.2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991r.osystemie oświaty
(Dz. U. z 2016r., poz.1943 ze.zm.) w związku z Uchwałą XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z
dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się miesięczną kwotę dotacji z budżetu Gminy Klembów na jednego wychowanka dla:
1) niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym spełniającym
wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty w wysokości
457,49 zł
2) niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, które nie spełnia
warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty w wysokości
343,12 zł
3) niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniające wymagań
określonych w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty w wysokości 183,00 zł
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Klembów.

/-/ Wójt Gminy
Rafał Mathiak

Załącznik Nr 1
Do ZARZADZENIA Nr 0050.9.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 23.01.2017r.
KALKULACJA MIESIĘCZNEJ KWOTY DOTACJI UDZIELANEJ Z BUDŻETU GMINY
KLEMBÓW NA JEDNO DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY KLEMBÓW W ROKU 2017
Na podstawie art.90 ustawy o systemie o światy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)
Niepubliczne Przedszkole może otrzymywać z budżetu Gminy dotację na każde dziecko w
wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach
prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o płaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, jeżeli przedszkole
spełnia warunkiokreślonewart.90ust 1b.
Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, spełniającym wymagania
określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka z
budżetu Gminy Klembów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla
przedszkoli tj. 457,49 zł
1) Liczba wychowanków uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego
przez Gminę Klembów, wg stanu na dzień 01.01.2017r. – 75 osób.
2) Plan wydatków bieżących dla przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Klembów ustalony na podstawie uchwały budżetowej na rok 2017, NR
XXII.258.2016 z dnia 15 grudnia2016r wynosi- 541 740,13zł.
3) Plan opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie wynosi
- 130 000,00zł.
4) Planowana miesięczna kwota wydatków dla wychowanków przedszkola publicznego
wynosi -34 311,68 zł
5) Miesięczny koszt na 1 wychowanka wynosi- 457,49 zł (34 311,68: 75 osób).
Na podstawie § 2 ust.2 i ust.4 Uchwały XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
1) Niepubliczne Przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, które nie spełnia
warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na
każdego wychowanka z budżetu Gminy Klembów dotację w wysokości równej 75%
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli tj. 343,12 zł (457,49 *75%)
2) Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające wymagań
określonych w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego
wychowanka z budżetu Gminy Klembów dotację w wysokości równej 40%
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, tj. 183,00 zł (457,49 *40%)

