
ZARZĄDZENIE NR 4/15
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie wysokości dotacji na dziecko w przedszkolach niepublicznych w 2015 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) oraz Uchwały Nr XL/344/09 Rady Gminy Wola 
Krzysztoporska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska zmienionej Uchwałą 
Nr XII/107/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XL/344/09 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Wola 
Krzysztoporska zarządzam co następuje:

§ 1. Wysokość miesięcznej stawki dotacji w 2015 roku na dziecko w przedszkolach niepublicznych 
znajdujących się na terenie Gminy Wola Krzysztoporska określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Id: 799C2EA7-0191-4688-9B08-DCABDECA2F27. Przyjęty Strona 1



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/15

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 19 stycznia 2015 r.

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego – plan dochodów z tytułu

opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie

(------------------------------------------------------------------------------------)     x 75%

Liczba dzieci w Przedszkolu Samorządowym

924700,00 - 95000,00
(---------------------------)  x 75% = 5458,55 zł.            Stawka roczna na ucznia
114
5458,55

- ---------- = 454,88 zł.                                                 Stawka miesięczna na ucznia
12
Do wyliczenia stawki przyjęto:

– Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej zapisane Uchwale Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska  Nr V/17/15 z 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
gminy na rok 2015. – 924700,00 zł.

Opłaty  za korzystanie z wychowania przedszkolnego  - 15000,00 zł.

Opłaty za wyżywienie  - 80000,00 zł.

– Liczbę dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej – 114 w styczniu 2015 r.
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