
Zarządzenie Nr 65/2017 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 7 kwietnia 2017r. 

w sprawie  określenia sposobu obliczenia  kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na 

prowadzenie przez gminę przedszkoli w celu wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli  których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 78b i 78c ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały 

Nr XVIII/215/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób 

prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2016 r. poz. 10867) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli w celu 

wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli  których Gmina Michałowice nie jest 

organem prowadzącym oblicza się według wzoru: 
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gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

K – koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznych 

PMich – projekt planu bez inwestycji Przedszkola w Michałowicach 

PNW – projekt planu bez inwestycji Przedszkola w Nowej Wsi 

PCUW – projekt planu bez inwestycji Centrum Usług Wspólnych 

EPd – liczba etatów w CUW związanych z obsługą przedszkoli 

ECUW – liczba etatów w CUW 

DPd – statystyczna ilość dzieci w przedszkolach publicznych 

DStat – statystyczna ilość dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy 

OMich – planowane opłaty za korzystanie z Przedszkola w Michałowicach 



ONW – planowane opłaty za korzystanie z Przedszkola w Nowej Wsi 

KSUB – kwota przewidziana w subwencji na niepełnosprawne dziecko 

DNP – liczba dzieci niepełnosprawnych (z orzeczeniem o kształceniu specjalnym) 

FUE – środki z UE 

KRW – kwota przewidziana w subwencji na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

Kww – kwota przewidziana w subwencji na dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego 

wspomagania 

RPS – rządowe programy socjalne dla uczniów 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Michałowice. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 

dnia 01 stycznia 2017 roku. 

 

 


