
ZARZĄDZENIE NR 5/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji  oraz 
statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub 

uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze 
zm.) oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2203, z 2018 r. i poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Biuletynie Informacji Publicznej  ogłasza się informację o:

1) podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą",

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub 
uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Mszczonowa

Józef Grzegorz Kurek
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Załącznik do zarządzenia Nr 5/19

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 16 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji  oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

na rok 2019

1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji o której mowa w art. 12 ust. 1 dla przedszkoli na rok 2019 10 874,14 zł.
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mszczonów wg bazy 
danych SIO stan na 30 września 2018 r. 2342.

w tym:
statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych wg bazy danych SIO stan na 30 września 
2018 r.

5

3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg bazy danych SIO 
stan na 30 września 2018 r. 1

4. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wg bazy danych SIO 
stan na 30 września 2018 r. 1

2. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203 ze zm.).
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