
ZARZĄDZENIE NR 833/23 
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie 
Śląskie w 2023 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 40) i art. 12 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2082 ze zm.), Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się podstawową kwotę dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie 
Śląskie, po I aktualizacji, w wysokości 800,00 PLN na dziecko/miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Podstawowa kwota dotacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Stroniu Śląskim. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Dariusz Chromiec 
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Załącznik do Zarządzenia nr 833/23  
Burmistrza Stronia Śląskiego  

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 
Podstawowa kwota dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola 

publicznego prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie  

w  2023 roku 

 

L.p. Wyszczególnienie Wartość w zł  

1. 

Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art.12 ust.1 ustawy, zaplanowanych 
na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Stronie Śląskie przedszkoli na dzień  
1 stycznia 2023 r., z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których 
zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków 
bieżących. 

1 883 000,00  

2. 

p
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o

: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 
dzień 01.01.2023 r. opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w tych przedszkolach 
 

30 000,00 

 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie  Gminy Stronie Śląskie na 
dzień 01.01.2023 r. opłaty za wyżywienie  w tych przedszkolach 
 

100 000,00 
 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 
budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 
uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności  
w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych  
z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach  
 

98 612,09 

 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące 
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 

 

0,00 

 

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach 
 

0,00 

 

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach 

                                                                                                              

0,00 

 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na 
realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą 
o systemie oświaty”, w tych przedszkolach 
 

0 
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3. 
Kwota wydatków bieżących  w 2022 r. – ustalona  do obliczenia podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1-7 ustawy  
( kwota z poz.1  pomniejszona o wydatki w pozycjach 1. 1 – 1.7) 

 1 654 387,91 zł 

4. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym 175,33 

5. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu publicznym 3 

6. 
Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji (liczba z 
poz.4 pomniejszona o liczbę z poz. 4 i 5) 

172,33 

7. 
 

Podstawowa kwota dotacji  dla przedszkoli na rok 2022   
(kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów - pozycja 6) 

9 600,11 zł 

8. Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym 800,00 zł 

9. 
Miesięczna kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego na 1 dziecko 

125,50 zł 

10. 
Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego 1 dziecka, który pokrywa gmina 
miejsca zamieszkania dziecka 

674,50 zł 
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