
ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 

WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji udzielanej z budżetu 

Gminy Nowa Karczma na rok 2020  

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1 pkt 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 

listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.1) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się zaktualizowane podstawowe kwoty rocznej dotacji na 2020 rok, ustalone 

zgodnie z art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:  

1) dla przedszkoli w wysokości 6.395,46 zł 

2) dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości 

4.740,66 zł. 

§ 2. Ogłasza się w Biuletynie informacji Publicznej: 

1) podstawowe kwoty dotacji na rok 2020, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, 

2) statystyczne liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

§ 3. Podstawowa kwota dotacji określona w § 1 stanowi podstawę wypłacenia dotacji dla 

uprawnionego podmiotu począwszy od 1 listopada 2020 oraz stanowi podstawę dokonania 

wyrównania kwot dotacji wypłaconych w miesiącach styczeń – październik 2020 r. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

 

                    Wójt Gminy 

                  Andrzej Pollak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020  r. poz. 278. 



Nowa Karczma, 30 października 2020 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 94/2020 Wójta Gminy 

Nowa Karczma z dnia 30 października 2020 r. publikuję: 

1. Podstawowe kwoty rocznej dotacji na 2020 rok, 

2. Statystyczne liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów oraz 

wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Lp. Typ jednostki 

Podstawowa 

kwota dotacji 

rocznie    

   

(miesięcznie) 

Statystyczna 

liczba dzieci 

objętych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

Statystyczna 

liczba 

uczniów 

Statystyczna 

liczba 

wychowanków 

lub uczestników 

zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

1 Przedszkola 

6.395,46 zł 

 

(532,96 zł) 

0 23 0 

2 

Szkoły 

podstawowe,  

w których 

zorganizowano 

oddział 

przedszkolny 

4.740,66 zł 

 

(395,06 zł) 

0 215,66 0 

 

Wójt Gminy 

                  Andrzej Pollak 

 


