
Konopiska, 2019-04-16 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

W SPRAWIE  I AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI 
NA 2019 ROK 

Na podstawie art.46  ustawy z dnia 27 października 2017 r. ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z póżn. zm. ) Wójt Gminy  Konopiska ogłasza  I aktualizację 
podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla: 

1)      niepublicznych  przedszkoli  obowiązująca  od dnia  01.04.2019 r. wynosi  638,71 zł miesięcznie; 

2)      szkół podstawowych, w  których  zorganizowano oddział przedszkolny obowiązująca od dnia 
01.04.2019 r. wynosi 740,00 zł miesięcznie. 

Informujemy także, że do obliczenia I aktualizacji brana była pod uwagę  statystyczna liczba dzieci 
wg SIO na dzień 30 września 2018 r.: 

1)      w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska, pomniejszona o statystyczną liczbę 
dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wynosi  275; 

2)      w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych 
przez Gminę Konopiska, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wynosi 50. 

W JAKI SPOSÓB DOKONYWANA JEST AKTUALIZACJA 

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi,  otrzymują na każde dziecko dotację 
z budżetu Gminy Konopiska w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli tj.   
 
7 664,54 zł/rocznie, 638,71 miesięcznie – 75 % tj.479,03 
 
Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych: 
 
8 880,05 zł/rocznie,  740,00 miesięcznie – 75 % tj.555,00 
 
 

Wyrównywanie kwoty dotacji po I aktualizacji   
 

Jeżeli w wyniku dokonania pierwszej aktualizacji – w miesiącu roku budżetowego następującego po 
miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy – okaże 
się, że kwota dotacji będzie inna – wówczas suma kolejnych przekazywanych części dotacji , 
począwszy od pierwszego dnia obowiązywania podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę 
pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 43 ust. 2 pkt. 1  ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z póżn. zm. )  według  stanu na pierwszy 
dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych 



od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania 
zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji. 
 

I aktualizacja: 
Jeżeli ustawa budżetowa została ogłoszona w styczniu danego roku, wówczas pierwsza 

aktualizacja następuje w miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu,   w którym 
upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej – tj. w miesiącu marcu tego samego roku 
(gdyż 30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej mija w lutym danego roku). Zaktualizowana kwota 
dotacji będzie obowiązywać od 1 kwietnia danego roku. 
 
Jeżeli w wyniku aktualizacji kwota ulegnie zmianie – zmianie ulega wysokość przekazanej dotacji. 
 
Można to zilustrować wzorem: 
(Ka – Kp) : M = Kd 
gdzie: 
Ka – oznacza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dokonaną po ogłoszeniu ustawy 
budżetowej, 
Kp - oznacza kwotę dotacji (obowiązującą przed aktualizacją) przekazaną od początku roku 
budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji 
( w tym przypadku suma kwot dotacji przekazanych od 1 stycznia do 31 marca danego roku) 
M – liczba miesięcy pozostających do końca roku budżetowego od pierwszego dnia przekazania 
zaktualizowanej kwoty dotacji ( w podanym przykładzie będzie to 9 miesięcy)  
Kd – miesięczna kwota dotacji i wypłacona od dnia aktualizacji. 
 
  
(Ka – Kp) : M = Kd 
 
Ka = 5 748,36   (75% z rocznej kwoty po I aktualizacji) 
Kp = 491,16 x 3 m-ce (75% miesięcznej kwoty obowiązującej przed aktualizacją, kwota roczna 
wynosiła 5 893,92) 
M – liczba miesięcy pozostających do końca roku budżetowego od pierwszego dnia przekazania 
zaktualizowanej kwoty dotacji ( w podanym przykładzie będzie to 9 miesięcy). 
Kd – miesięczna kwota dotacji  wypłacana od dnia I aktualizacji. 
 
 
(5 748,36  zł – (491,16 x 3 m-ce )) : 9 =  
(5 748,36 zł  – 1 473,48): 9 = 
4  274,88 zł : 9 = 474,99 
 
474,99 zł. miesięczna kwota dotacji po I aktualizacji  wypłacana od dnia 1 kwietnia br. na dziecko    
w przedszkolach niepublicznych.   
 
 Kolejna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi w październiku roku budżetowego. 
 
 

 /-/ Jerzy Żurek 

Wójt Gminy Konopiska 
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