ZARZĄDZENIE Nr 45/2016
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp., wysokości
kosztów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych na ucznia
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę
Książ Wlkp. oraz wysokości dotacji rocznej dla niepublicznych szkół prowadzonych na
terenie gminy Książ Wlkp. na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 roku poz. 446) art. 71 b i art. 79a, art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) oraz § 2 Uchwały
Nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego z 2014 roku poz. 3092 ze zm.)
Zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam na 2016 rok:
1. Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego budżetu gminy na ucznia
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Książ Wlkp. wynosi 650,52 zł
( 764,69 – 114,17 dotacja), co stanowi 100% ustalonych w budżecie gminy Książ
Wlkp. wydatków bieżących w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego
ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
wyżywienie, stanowiące dochody gminy, a także o kwotę dotacji celowej na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - roczna 9 176,28 zł.
2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla niepublicznych
przedszkoli w wysokości 573,52 zł, co stanowi 75% ustalonych w budżecie gminy
Książ Wlkp. wydatków bieżących budżetu gminy w przedszkolu publicznym
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody gminy.
( 573,52 – 85,63 ( 75% kwoty 114,17) = 487,89) - roczna 6 882,21 zł.
3. Wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego dla niepublicznych przedszkoli
w wysokości 1 830,75 ( rocznie 21 969,00 zł, waga 4, kod P37), w kwocie nie
mniejsze niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Książ Wlkp.
4. Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy
Szkołach Podstawowych prowadzonych przez gminę Książ Wlkp. dla jednostek
publicznych na jednego ucznia w wysokości 308,16 zł., co stanowi 100% ustalonych
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w budżecie gminy wydatków bieżących w publicznych oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody gminy, a także o kwotę dotacji
celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
( 422,33 – 114,17 zł dotacja = 308,16) - roczna 5 068,00 – 1 370,00 = 3 698,00 zł.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włościejewicach otrzymuje na każdego ucznia
dotację w wysokości równej przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej
subwencji ogólnej i stanowi kwotę 8 930,40 zł na rok 2016 ( miesięcznie 744,20 zł).
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie otrzymuje na każdego ucznia
dotację w wysokości równej przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej
subwencji ogólnej i stanowi kwotę 8 832,60 zł na rok 2016 ( miesięcznie 736,05 zł).
Niepubliczne Gimnazjum w Chrząstowie otrzymuje na każdego ucznia dotację
w wysokości równej przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji
ogólnej i stanowi kwotę 7 200,40 zł na rok 2016 ( miesięcznie 600,03 zł).
Wysokość rocznej dotacji wg. metryczki oświatowej na ucznia niepełnosprawnego
w niepublicznych szkołach i gimnazjach wynoszą:
a) waga 1,40, kod P4 stanowi kwotę roczną w wysokości 7 689,14 zł,
b) waga 2,9 , kod P5 stanowi kwotę roczną 15 927,49 zł,
c) waga 3,6, kod P6 stanowi kwotę roczną 19 772,06 zł,
d) waga 9,5, kod P7 stanowi kwotę roczną 52 176,33 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. oświaty oraz Skarbnikowi
Gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 4 stycznia 2016
roku w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej miesięcznej stawki dotacji na ucznia dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp. oraz wysokości
kosztów wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych na ucznia
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę
Książ Wlkp. na rok 2016.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2016 roku.

