Garwolin, dnia 24 października 2017 roku.

OGŁOSZENIE
O

aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Na podstawie art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 roku poz. 1943 z późno zm.), w związku z art. 78c ust. 3 ogłaszam zaktualizowaną podstawową
kwotę dotacji na 2017 rok obliczoną na dzień 1 października 2017 roku.
Przedszkola i punkt przedszkolny
Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2017 rok na prowadzenie przedszkoli
- 7 988 383,00 zł.
2. Dochody budżetu miasta w 2017 roku zaplanowane z tytułu opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego - 244100,00 zł.
3. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana przez miasto na dzieci z niepełnosprawnościami
w przedszkolach oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 804 583,00 zł.
7 988 383,00 zł - 244 100,00 zł -804 583,00 zł = 6 939 700,00 zł
6 939 700,00 zł : 703 = 9 871,00 zł - roczna kwota dotacji na dziecko
1.

miesięczna kwota dotacji na dziecko w przedszkolu publicznym - 822,63 zł (9871,00 zł: 12 miesięcy),
miesięczna kwota dotacji na dziecko w niepublicznym przedszkolu - 616,97 zł (822,63 zł x 75%),
miesięczna kwota dotacji na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym - 329,05 zł (822,63 zł
x 40%).
703 - statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 roku i SIO na 30 września 2017
roku w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin, pomniejszona o statystyczną liczbę
dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Gimnazja
1. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2017 rok na prowadzenie gimnazjów
- 3 577 781,00 zł.
2. Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana przez gminę na uczniów z niepełnosprawnościami
w gimnazjach - 452317,00 zł.
3577 781,00 zł - 452317,00 zł = 3125464,00 zł
3 125 464,00 zł : 455 = 6 869,15 zł - roczna kwota dotacji na ucznia
miesięczna kwota dotacji na ucznia w gimnazjum - 572,43 zł (6 869,15 zł : 12 miesięcy).
455 - statystyczna liczba uczniów wg SIO na dzień 30 września 2016 roku i SIO na 30 września 2017
roku w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Garwolin, pomniejszona o statystyczną liczbę
uczniów niepełnosprawnych w tych gimnazjach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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