ZARZĄDZENIE NR 101/VIII/2019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego na rok 2019 w Gminie Konstancin-Jeziorna
Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz.506) i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządza, co
następuj e:
1. Określa podstawowe kwoty rocznych dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego (niepublicznych punktów przedszkolnych) w Gminie Konstancin
-Jeziorna:
1) podstawowa kwota rocznej dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach na rok
2019, ustalona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynosi rocznie
12.037,56 zł;
kwota rocznej dotacji na jednego ucznia w innych formach wychowania
2) podstawowa
przedszkolnego (niepublicznych punktach przedszkolnych) na rok 2019. ustalona zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynosi rocznie 6.420,03 zł.
2. Ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) podstawowe kwoty rocznych dotacji na rok 2019 określone w 1 niniejszego zarządzenia;
2) statystyczne liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna
wykazane w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia.
3. Podstawowe kwoty rocznej dotacji określone w I niniejszego zarządzenia stanowią podstawę
wypłacania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu
Gminy Konstancin-Jeziorna. począwszy od stycznia 2019 r.
4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 101/VIII/2019

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) dla przedszkoli na 2019 r.
Gmina Konstancin-Jeziorna
Nletoda obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu oświaty (Dz. 1”. z 2(117 r., poz.2203)

1

Kwota wydatków bieżący cli, o których mowa w art.I2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowanych na
prowadzenie przez „inę przedszkoli
1) zaplanowane na rok budżetowy ss budzecie Gaimy Konstancin-Jezmorna opiaty za korzystaimie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gmtne Konstancmn-Jeztoma.
stanowiące dochody budżetu gminy
2) zaplanowane na rok budżetowy ss budżecie Gnsitty Konstanctn-Jeziorna opIaty za ssyzysyieitte
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konslattcin-Jeziortta stanosytace dochody buiłzetu
gtititty

I
7 301 606,00

18794300
0,00
wydzielony rachunek
dochodów (art 223 ustawy
O finansach publicznych)

3) sutitę iloczynów odposyiedniclt kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Konstaitcin-Jezioma na uczitiów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa sy art. 127 ust 10 ustawy Prasyo
oświatowe, wydane ze syzględit na odpowiednte rodzaje niepełnosprawnoscm oraz statystycznej
ltczby tych uczniósy w tych przedszkolach (statystyczna liczba uczitiów” 15)
-

2

•

pomnie.lszone

O.

571 666,23

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gntiny Konsiancin-Jeztorna wydatki bteżące
fiaansosyane z nzyciem środkóss pochodzących z budzetit Unii Europejskiej ta prosyadzenie tyclt

0,00

przedszkoli
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogolnei dla Giruny Konstancin
Jeziorna na dziecko objęte wczesttyni wspomagattiein rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię
o potrzebie wczesnego ssspomanatiia rozwoju dziecka. o której mossa w art 127 ust. IQ ustawy
Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci sy tych przedszkolacltłsiatystycztta liczba
uczniów 9)

41 rI 6 .1

-

6) iloczyn kwoty przessidzianej sn części ośwtaiowet suhwencjt ogolnej dla Gminy Konstancmn
Jeziorna na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wycltowassczyclt, o ktomym mossa sy art 127 ust 10
ustawy Prasso ośsytatosre. oraz statystycznej liczby aczesinikósy zajęć rewalidacjno
wychowawczych w tych przedszkolach (statystscztia liczba uczniósc = 0)

i

—

0,00

-

0.00

7 zaplaitossane na rok budżetowy ss budżecie Gnsitty Konstancia-Jeziorna ssydatkt biezące na
prograttiy._o_których_titowa w art. 90u ustawy” o sssteinie_oświaty,_sy_tych_przedszkolach
3

Kwota wydatków bieżących w 2019 r.

-

do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji (PKO) dla przedszkoli

6 500 280,60

ogólna liczba ucztitów w przedszkolach ptowadzonycht przez Gitttnę Konstancmn-Jeziorna (dane wg S stettmit
Statystyczna
Informacji Oświatosye (SIO) na 30 wrześttia 2018 r.)

5

pomniejszona o:

420

statystyczną liczbę uczniów” niepełnosprawnych w przedszkolach prosyadzonych przez Gtntnę
Konstanctn-Jeziorna posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ktotym tttowa
5C art. I27 ust. 10 ustasyy Prawo oświatosye, wydatre ze syzględu ta odpowiednie rodzaje
ntepelnosprasynośct

15

-

6

STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI )PKD)
PODSTAWOWA

KWOTA DOTACJI

-

PKD 2018

(

405

kwota e pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów”

z pozycji 6

16 050,08

„

100% PKD
PKD/ 12 m-es”
75% PKD
PKDI 12 m-es”
400o

PKD

PKD/ 12

m-es”

„A5326-36A4-4F2F-A3E I -2BDD8B089720. Przy jęty

16 050,08
I 337,51
12 037,56
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1 ucznia

na

I 003,13

miesięcznie na
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rocznie
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