BURMISTRZ WIELUNIA
98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 43 8860228, fax. 43 8860260
www.wielun.pl, www.bip.um.wielun.pl
e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

BURMISTRZ WIELUNIA
działając podstawie art. 46 w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278), przedstawia poniżej
informacje dotyczące:
1) drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,
dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1,
2) wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy,
3) statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych określonej
na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy.

Podstawowe kwoty dotacji na rok 2020
Od 1 stycznia 2020 roku po II aktualizacji

Lp

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota
dotacji
(w zł)
11 985,33

1

Przedszkola

2

Szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział
przedszkolny - dotyczy oddziału przedszkolnego

6 201,39

Wskaźniki zwiększające na rok 2020
Dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi
Lp.

Typ szkoły

Wysokość
wskaźnika
zwiększającego

1

Szkoły podstawowe na wsi

1,411

2

Szkoły podstawowe w mieście

1,146
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Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno –
wychowawczych ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)
w tym:
Statystyczna
Statystyczna
dzieci/
liczba
liczba
uczniowie bez
dzieci objęte
uczestników
Lp Typ i rodzaj szkoły/placówki dzieci/uczniów/
orzeczeń
dzieci/uczniowie
wczesnym
zajęć
Wychowanków o potrzebie niepełnosprawni wspomaganiem rewalidacyjno ogółem
kształcenia
rozwoju
wychowawczych
specjalnego

1 Przedszkola

802,33

787,00

15,33

Szkoły podstawowe, w których
zorganizowano oddział
2 przedszkolny - dotyczy liczby
uczniów oddziału
przedszkolnego

199,33

197,67

1,67

3 Szkoły podstawowe na wsi

617,00

610,33

6,67

1 742,67

1 699,00

43,67

4 Szkoły podstawowe w mieście

11,33
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Paweł Okrasa

