
      Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci 
obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 78e ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 roku poz. 1943 z późn. zm.), Gmina Staszów ogłasza:

1. Podstawowa kwota dotacji o której mowa w art. 78b ustawy:
    

Lp. Rodzaj dotacji Podstawowa kwota dotacji –
miesięczna  (w zł.)

1 Dotacja na ucznia publicznych szkół podstawowych 1 092,13

2 Dotacja na dziecko publicznych przedszkoli 546,58

3 Dotacja na dziecko w niepublicznych przedszkolach w 
tym przedszkolach specjalnych oraz niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w 
tym z zespołem Aspergera (P49)

4 481,01

4 Dotacja na dziecko w niepublicznych przedszkolach w 
tym przedszkolach specjalnych oraz niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego z 
niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
(P54)

1 367,89

5 Dotacja na dziecko w niepublicznych przedszkolach w 
tym przedszkolach specjalnych oraz niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju (P51)

396,22

6 Dotacja na dziecko w niepublicznych przedszkolach w 
tym przedszkolach specjalnych oraz niepublicznych 
innych formach wychowania przedszkolnego z 
niepełnosprwanością intelektualną w stopniu głębokim-
objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi   
(P53)

1 886,74

Podstawowe kwoty dotacji określone zostały w oparciu o:

- wydatki bieżące zaplanowane na prowadzenie przez Gminę Staszów placówek oświatowych, ujęte
w budżecie Gminy Staszów na rok 2017 aktualnym na dzień 28 lutego 2017 r.,
-  dane  o  kwotach  subwencji  przekazanej  na  uczniów  niepełnosprawnych,  niedostosowanych
społecznie,  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym,  uczestników  zajęć  rewalidacyjno  –
wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,  zgodnie z metryczką
subwencji oświatowej dla Gminy Staszów na rok 2017,
-  statystyczną  liczbę  dzieci,  uczniów,  wychowanków  lub  uczestników  zajęć  rewalidacyjno  –
wychowawczych  wynikającą  z  danych  systemu  informacji  oświatowej  wg  stanu  na  dzień  
30 września 2016 r.



2. Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków  lub uczestników zajęć rewlidacyjno – 
wychowawczych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 
dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 78c ustawy):

-  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów, pomniejszona o statystyczną
liczbę  dzieci  niepełnosprawnych  w  tych  szkołach  podstawowych,  posiadających  orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 451,
- w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Staszów,  pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci
niepełnosprawnych  w  tych  przedszkolach,  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego wynosi 793.

Aktualizacja  podstawowej  kwoty  dotacji  oraz  statystycznej  liczby  dzieci  dokonywana  będzie  
w ustawowych terminach.

                                                                                                                        Burmistrz
                                                                                                            Miasta i Gminy Staszów
                                                                                                                  /-/ Leszek Kopeć


