Zarządzenie nr 182/2015
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji z budżetu Gminy Wieliszew na 2015 rok dla
niepublicznych form wychowania przedszkolnego - prowadzonych przez osoby prawne
lub fizyczne na terenie Gminy Wieliszew- za miesiąc grudzień 2015 r.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 14 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), Uchwały
Budżetowej Gminy Wieliszew na 2015 rok Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz
Uchwały Nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XIV/122/11 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i
niepublicznych form wychowania przedszkolnego zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się miesięczną kwotę dotacji z budżetu Gminy Wieliszew na jednego ucznia objętego
niepubliczną formą wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną lub
fizyczną na terenie Gminy Wieliszew w miesiącu grudniu 2015 r. w wysokości 314,60 zł
(słownie: trzysta czternaście złotych i sześćdziesiąt groszy).
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3
Zarządzenie przekazuje się do wiadomości i wykorzystania Dyrektorowi Samorządowej
Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 182/2015
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Kalkulacja miesięcznej kwoty dotacji udzielanej z budżetu Gminy Wieliszew na jednego
wychowanka innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego- prowadzonej przez
osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Wieliszew- w miesiącu grudniu 2015 r.

1. Liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez
Gminę Wieliszew wg stanu na dzień 10 grudnia 2015 r. – 271

2. Plan wydatków budżetowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Wieliszew ustalony w Uchwale Budżetowej Gminy Wieliszew na 2015 rok Nr
III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.- wg stanu na dzień 10 grudnia 2015 r. wynosi:
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3. Ustalenie miesięcznego kosztu ponoszonego na 1 ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Wieliszew:
a) plan wydatków budżetowych na 2015r. w rozdz. 80104 – 2 767 479,00 zł
b) plan wydatków budżetowych na 2015 r. w rozdz. 80146 – 5 815,00zł
c) ogółem miesięczne planowane wydatki budżetowe w przedszkolach (pkt a+b/12) –
231 107,83 zł
d) opłaty wniesione przez rodziców na dzień 10 grudnia 2015 r. za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w miesiącu grudniu – 5 145,50 zł

e) opłaty wniesione przez rodziców na dzień 10 grudnia 2015 r. za żywienie w
miesiącu grudniu 12 823,50 zł.
f) miesięczny koszt na 1 ucznia: (231107,83 zł – 5 145,50 zł – 12 823,50 zł): 271=
786,49 zł.

4. Na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) niepubliczne punkty przedszkolne
otrzymują dotację z budżetu gminy. Dotacja dla niepublicznych punktów
przedszkolnych przysługuje (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIV/122/11 z dnia 10
listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form
wychowania przedszkolnego) na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w
budżecie danej gminy wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Oznacza to, że udzielana z budżetu
Gminy Wieliszew niepublicznym punktom przedszkolom miesięczna kwota dotacji w
grudniu 2015 r. w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi 314,60zł (słownie: trzysta
czternaście złotych i sześćdziesiąt groszy).

