
Kwota rocznej dotacji na uczni6w przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna 
liczba tych uczni6w w 2023 roku 

Kwota wydatk6w bieZclcych, 0 kt6rych mowa wart. 12 ustawy 0 finansowaniu zadan 

1. 
oswiatowych oswiatowych przedszkoli zaplanowanych w budzecie Gminy Baboszewo w 

2023 roku • z wyti}czeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w kt6rych zaplanowane 

wydatki biezi}ce finansowane z udziatem srodk6w pochodzi}cych z budzetu Unii Europejskiej 

przekraczaji} 50% ich zaplanowanych wydatk6w biezi}cych, pomniejszonych 0: 2300000,00 

1) zaplanowane na rok budietowy 2023 w budiecie Gminy Baboszewo optaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiqce dochody 

budietu 12 000,00 

2) zaplanowane na rok budietowy 2023 w budiecie Gminy Baboszewo optaty za 

wyzywienie w tych przedszkolach, stanowiqce dochody budzetu 170 000,00 

3) suma iloczyn6w odpowiednich kwot przewidzianych w cz~sci oswiatowej subwencji 

og61nej dla Gminy na uczni6w niepetnosprawnych z danymi rodzajami 

niepetnosprawnosci w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczni6w 

niepetnosprawnych z danymi rodzajami niepetnosprawnosci 

(statystyczna liczba uczni6w -0) 0,00 

4) zaplanowane na rok budzetowy 2023 w budzecie Gminy wydatki biezqce finansowane z 
udziatem srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

przedszkoli 0,00 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej dla Gminy na 

dziecko obj~te WWR w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci obj~tych WWR w 

tych przedszkolach 

(statystyczna liczba uczni6w 0) 0,00 

6) 
iloczyn kwoty przewidzianej w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej dla Gminy na 
uczestnika zaj~c rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej 

liczby uczestnik6w zaj~c rewalidacyjno - wychowawczych w tych przedszkolach 

(statystyczna liczba uczni6w 0) 0,00 

7) 

zaplanowane na rok budietowy 2023 w budiecie Gminy wydatki bieii}ce na realizacj~ 

program6w rzqdowych, 0 kt6rych mowa wart. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 

r. 0 systemie oswiaty, zwanej dalej "ustawq 0 systemie oswiaty" w tych przedszkolach 0,00 

2. Kwota wydatk6w biezi}cych w 2023 r •• ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji 

dla przedszkoli i punkt6w przedszkolnych 2118000,00 

3. 
Statystyczna liczba uczni6w w tych przedszkolach prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo 
(dane wg 510: 30.09.2022), pomniejszonej 0: 107,00 

a) statystycznq liczb~ uczni6w niepetnosprawnych w tych przedszkolach (dane wg SIO: 

30.09.2022 0,00 

4. Statystyczna liczba uczni6w do obliczenia podstawowej kwoty dotacji (poz. 3 - poz. 3a) 107,00 

5. Podstawowa kwota dotacji dla publicznych przedszkoli (poz.2/poz.4) 19794,39 

6. Roczna kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli (75% poz.5) 14845,79 

7. Roczna kwota dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (40% z 

poz.5) 7917,76 



8. 
Wysokosc podstawowej rocznej kwoty dotacji na ucznia niepetnosprawnego w przedszkolu lub innej formie 

wychowania przedszkolnego jest r6wna kwocie na takiego ucznia niepelnosprawnego w cz~sci oswiatowe 

subwencji og61nej dla Gminy Baboszewo na 2022 rok. Obliczona na podstawie: 

- wartosci wag na 2022 rok z rozporzqdzenia MEN z dnia 21.12.2021 r. w sprawie sposobu podzialu czr:sci 

oswiatowej og61nej dla jednostek samorzqdu terytorialnego w roku 2022, 
- metryczki subwencji oswiatowej w 2022 r. ze zmianami subwencji og61nej na 2022 r. z tytutu podwyiek 

nauczycielom od 01.05.2022 r. i w zwiqzku ze standardami specjalist6w od 01.09.2022 

1) P74 = 9,50 Dzieci z niepelnosprawnosciami sprz~ionymi i z autyzmem, w tym z 

zespotem Aspergera, obj~tych odpowiednio wychowaniem i ksztatceniem specjalnym w 

przedszkolach, oddziatach przedszkolnych, szkotach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczen 0 potrzebie 

ksztatcenia specjalnego) wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy 

2) P76 = 0,84 Dzieci obj~te wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, 

oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych, innych formach wychowania 

przedszkolnego, szkotach podstawowych, specjalnych osrodkach szkolno -

wychowawczych oraz poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradniach 

specjalistycznych ( na podstawie opinii) 

3) 

P78 = 2,90 Dzieci niewidome, stabowidzqce, z niepetnosprawnosciq ruchowq, w tym z 

afazjq, z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim w przedszkolach, 

oddzialach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania 

przedszkolnego (na podstawie orzeczen 0 potrzebie ksztatcenia specjalnego) -

wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

0,00 

0,00 

0,00 


