
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA DZIECKO UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA 
PUBLICZNEGOPROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ MIĘDZYLESIEOD 1 KWIETNIA2021 ROKU 

 
Lp. Wyszczególnienie Samorządowe

Przedszkole w  
Międzylesiu 

 

Samorządowe

Przedszkole w  
Domaszkowie 

RAZEM 

1. Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych 
przez gminę (wg SIO stan na dzień 30.IX.2020r.) 111 84 195 

2. 
 

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ( 
posiadające opinię) w przedszkolach prowadzonych przez gminę (wg SIO stan 
na dzień 30.IX.2020r.) 

0 0 0 

3. 
 

Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę (wg SIO stan na dzień 30.IX.2020r.) 1 0 1 

4. Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych 
pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach 110 84 194 

5. 
 

Kwota wydatków bieżących zaplanowana w budżecie gminy na prowadzenie 
przez gminę przedszkoli w 2021 roku (w zł) 

1 882 792,15zł 

6. 
 

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę, 

stanowiące dochody budżetu gminy 

 

7. 
 

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w 

przedszkolach prowadzonych przez gminę, stanowiące dochody budżetu gminy 
 

8. 
 

Suma iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla gminy na uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie) w 
przedszkolach prowadzonych przez gminę i statystycznej liczby uczniów 
niepełnosprawnych w tych przedszkolach (w zł)* 

 
62 912,88zł 

9. 
 

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące 
finansowane z użyciem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 
prowadzenie przedszkoli gminnych 

53 659,02zł 

10. 
 

Suma iloczynu kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ( posiadające 
opinię) i statystycznej liczby tych dzieci w przedszkolach prowadzonych przez 
gminę 

 

11. 
 

Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 
na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( posiadającego orzeczenie 
o potrzebie tych zajęć) oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach gminnych 

 

12. 
 

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na 

programy, o których mowa w art. 90u, w przedszkolach gminnych 
 

13. 
 

Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę 
przedszkoli (poz.5) pomniejszona o wydatki w poz. 6 - 12 

1 766 220,25zł 

14. 
 

Roczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę(poz.13 : poz.4) 

9 104,23zł 

15. 
 

Miesięczna zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na ucznia w 
przedszkolach publicznych (poz. 14 : 12 miesięcy) 

758,69zł 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak 
 

 

* 
aktualizacja kwoty na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2021przygotowanej przez MEN 

 


