
Obrowo, 31.10.2022 r.  

 

Informacja  

Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok –po trzeciej aktualizacji 

Gmina Obrowo w związku z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2028 ze zm.) ogłasza: 

I. w związku z art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, aktualizację kwoty 
dotacji w roku 2022 na ucznia dla niesamorządowej szkoły publicznej; 

II. w związku z art. 43 ust. 2 pkt 2, w nawiązaniu do art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, aktualizację podstawowej kwoty 
dotacji w roku 2022 dla przedszkoli, szkół i placówek.  

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek wynosi dla: 

1. przedszkoli – rocznie na jedno dziecko w przedszkolu – 8 870,33 zł,; 
2. szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – rocznie na jednego 

ucznia wychowania przedszkolnego dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział 
przedszkolny – 7 401,09 zł. 

Informujemy także, że zaktualizowana statystyczna liczba dzieci wynosi: 

1. roczna statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych– 1704,33; 
2. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo, pomniejszona o statystyczną liczbę 

dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego – 12, wynosi 315,67, w tym statystyczna liczba dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 20; statystyczna liczba uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 0; 

3. w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, prowadzonych 
przez Gminę Obrowo, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych 
oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 2,33, wynosi 
314,33, w tym statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 
6, statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 0; 

Aktualizacja dotacji na ucznia w niesamorządowej szkole publicznej: 

Kwota dotacji na ucznia miesięcznie w szkole podstawowej prowadzonej przez Wiejskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie wynosi po aktualizacji 
1.113,35 zł. 

Wskaźnik zwiększający w szkole podstawowej wynosi 1,393. 


