
II AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2020 ROKU 

 

Aktualizacje statystycznej liczby dzieci, dokonuje się w październiku roku budżetowego. 

Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci, uczniów stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, 

uczniów ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 

września roku poprzedzającego rok budżetowy (30.09.2019r.), oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci, 

uczniów ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 

września roku budżetowego (30.09.2020 r.). 

Przedszkola 
 

2/3 * 288 + 1/3 * 295= 192 +98 = 290 
 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
 

2/3 * 47 + 1/3 * 38 = 31+13=44 

      
Statystyczna liczba dzieci/ ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg 
stanu na dzień 30 września 2019 r. 

 

 
PRZEDSZKOLA ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLE 

Liczba uczniów ogółem 
w tym: 

 
293 

 
47 

- liczba uczniów pełnosprawnych (bez orzeczeń)  
288 

 
47 

- liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego,   

5 0 

- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa 
wart. art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

1 0 

 
Statystyczna liczba dzieci/ ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu 
na dzień 30 września 2018 r. 

 

 

PRZEDSZKOLA ODDZIAŁY 
PRZEDSZKOLE 

Liczba uczniów ogółem 302  39 
w tym:         

- liczba dzieci pełnosprawnych (bez orzeczeń) 295   38 
        

- liczba uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego,   

7 1 

-liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa 
wart. art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 1  0 



 

Podstawowe kwoty dotacji na 2020 rok – II aktualizacja 
 
Przedszkole 8 764,38 zł/rok, 730,37 zł/m-c ( 100%). 
 
Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków 
określonych w art. 17 ust. 3  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r. poz. 17         
), otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Konopiska w wysokości 75% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli tj. – 6 573,29 zł/rok, 547,77 zł/m-c. 
 

W jaki sposób dokonywane jest wyrównanie kwoty dotacji?  
  

Jeżeli w wyniku dokonania drugiej aktualizacji – w październiku roku budżetowego – okaże się, że 

kwota dotacji będzie inna – wówczas suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od 

pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę 

pomiędzy wysokością dotacji, 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. 

 
Zaktualizowana kwota dotacji będzie obowiązywać od 1 listopada 2020 roku. 

 
Jeżeli w wyniku aktualizacji kwota ulegnie zmianie – zmianie ulega wysokość przekazywanej dotacji.  
Można to zilustrować wzorem:  
(Ka - Kp) : M = Kd  
gdzie:  
Ka – oznacza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji,  
Kp – oznacza kwotę dotacji (obowiązującą przed aktualizacją) przekazaną od początku roku 

budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji  
– w omawianym przykładzie suma kwot dotacji przekazanych od 1 stycznia do 31 października 

danego roku,  
M – liczba miesięcy pozostających do końca roku budżetowego od pierwszego dnia przekazania 

zaktualizowanej kwoty dotacji (w podanym przykładzie będą to 2 miesiące),  
Kd – miesięczna kwota dotacji wypłacana od dnia aktualizacji. 
 
Niepubliczne przedszkola 
6 573,29 – (550,84 x 4 (dotacja wypłacona od I do IV)  + 563,96 x 6 (dotacja wypłacona od V do X)  ) : 
2 ((dotacja wypłacona od XI do XII)  = 6 573,29 – (2203,36 + 3383,76) : 2 = 
(6 573,29 – 5587,12) : 2 =  986,17 : 2 = 493,08 zł 
 
493,08 zł – wysokość dotacji, która  wypłacona zostanie na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola 
niepublicznego w listopadzie i grudniu 2020. 
 
Oddziały przedszkolne – 14 572,77 zł/rok, 1 214,40 zł/m-c. (100%). 
 
Od 1 listopada 2020 roku, obowiązuje kwota dotacji w wysokości 75% tj: 
 
a)  547,77 zł/m-c na 1 dziecko w  przedszkolach niepublicznych w Gminie Konopiska, 
 
b)  910,80 zł/m-c na 1 dziecko w oddziałach przedszkolnych w Gminie Konopiska. 

Z upoważnienia  

Wójta Gminy Konopiska 

Zastępca Wójta Gminy 

mgr Iwona Lisek 

 


