Zarządzenie Nr XXXIII/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla przedszkoli
publicznych na rok 2017 prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ), art. 78c ust. 3 pkt 1 oraz art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. ) zarządzam, co następuje:
§1
Określa się podstawową kwotę dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego wynoszącą od 1
listopada 2017 r. 587,70 zł
§2
Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) Podstawową kwotę rocznej dotacji na rok 2017 określoną w § 1 niniejszego
zarządzenia,
2) Statystyczną liczbę dzieci według aktualizacji dokonanej na podstawie art. 78c ust. 2
§3
Podstawowa kwota dotacji określona w § 1 stanowi podstawę wypłacenia dotacji dla
podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pyzdry,
począwszy od stycznia 2017 r. oraz stanowi podstawę dokonania wyrównania kwoty dotacji
wypłaconych w miesiącach styczeń – październik 2017.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr XXXIV/17
Burmistrza Pyzdr
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla niepublicznych
przedszkoli na rok 2017 w Gminie Pyzdry.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ), art. 78c ust. 3 pkt 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. ) zarządzam, co następuje:
§1
Określa się podstawową kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynoszącą od 1
listopada 2017 r. 499,55 zł
§2
Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) Podstawową kwotę rocznej dotacji na rok 2017 określoną w § 1 niniejszego
zarządzenia,
2) Statystyczną liczbę dzieci według aktualizacji dokonanej na podstawie art. 78c ust. 2
§3
Podstawowa kwota dotacji określona w § 1 stanowi podstawę wypłacenia dotacji dla
podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pyzdry,
począwszy od stycznia 2017 r. oraz stanowi podstawę dokonania wyrównania kwoty dotacji
wypłaconych w miesiącach styczeń – październik 2017.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

