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Krzywcza, dnia 2018-01-08

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
Podstawowa kwota dotacji w 2018 roku, Statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik
zwiększający
Na podstawie art. 46 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Wójt Gminy Krzywcza ogłasza informacje
o podstawowej kwocie dotacji obliczonej na rok 2018, wskaźnika zwiększającego, o
którym mowa w art. 14 ust. 1 w/w ustawy oraz statystyczna liczbę uczniów wg SIO
na 30 września 2017 r.
I. Przedszkole:
Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku wynosi:
Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota dotacji

1

przedszkola

7 819,05 zł rocznie/651,59 miesięcznie

Statystyczna liczba uczniów na 2018 r.
Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Statystyczna liczba uczniów

1

przedszkola

29

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Krzywcza na 1 ucznia w przedszkolu
niepublicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym
Stawka dotacji
488,69 zł

II. Szkoła Podstawowa w której zorganizowano oddział przedszkolny:
Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkól
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obowiązująca od
1 stycznia 2018 roku wynosi:
Lp.
1

Typ i rodzaj szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa w której
zorganizowano oddział
przedszkolny

Podstawowa kwota dotacji
5 656,38 zł rocznie/471,37 miesięcznie

2
Statystyczna liczba uczniów na 2018 r.
Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki
Szkoła Podstawowa w której
zorganizowano oddział
przedszkolny

1

Statystyczna liczba uczniów
21

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Krzywcza na 1 ucznia dla niepublicznych
szkól podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest
uczniem niepełnosprawnym
Stawka dotacji
353,52 zł

Planowana kwota dotacji określona została w oparciu o:
- zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2018 r. wydatki bieżące
przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Krzywcza;
- liczbę uczniów ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej,
według stanu na dzień 30 września 2017 r.;
III. Wskaźnik zwiększający na rok 2018:
Lp.

Wyszczególnienie

Statystyczna liczba uczniów

1

Szkoły podstawowe

1,019

Wskaźnik zwiększający został określony w oparciu o:
- wydatki bieżące w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez
Gminę Krzywcza w roku 2016;
- liczbę uczniów ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej,
według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 30 września 2016 r.;
- kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dla
Gminy Krzywcza na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.
IV.

Jednocześnie informuję, że brak podstaw do publikacji danych,
których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ponieważ Gmina
Krzywcza prowadzi wszystkie typy szkół, którym udzielana jest
dotacja.

V.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczbie
uczniów oraz wskaźnika zwiększającego dokonane będą w
ustawowym terminie.
Wójt Gminy Krzywcza
(-) Wacław Pawłowski

