
Zarządzenie Nr 125/2019 

Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 21 maja 2019r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju  dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina 

Michałowice nie jest  organem prowadzącym 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ), w związku z art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2203 ze zm.) 

oraz na podstawie Uchwały Nr XXVIII/358/2017 Rady Gminy Michałowice  z dnia 11 grudnia 

2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych 

przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice 

a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy 

Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 12106) zarządzam co 

następuje: 

§ 1. 

Z dniem 01 stycznia 2019 roku ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia posiadającego: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

a) dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną w przedszkolach i innych 

formach wychowania przedszkolnego (P60)  

- w kwocie 4433,46 zł,  

b) dla uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolach  i innych formach wychowania 

przedszkolnego, słabowidzących, niewidomych, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim  (P65) 

-w kwocie 1353,37 zł, 

c) dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w przedszkolach i innych formach wychowania 

przedszkolnego (P66)  

- w kwocie 1680,05 zł, 

d) dla dzieci 6-letnich w przedszkolach (P48) 

w kwocie 350,01 zł 

e) dla dzieci 6 letnich w innych formach wychowania przedszkolnego (P49) 

- w kwocie 308,01 zł 

f) dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym w przedszkolach  i innych 

formach wychowania przedszkolnego, zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach 

do 5 tyś. mieszkańców 

- w kwocie 70,00 zł 

 

2) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (waga P62) 

- w kwocie 392,01 zł. 



§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Michałowice. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od 

dnia  01 stycznia 2019 roku. 


