
Syców, 13.01.2022r

Podstawowa kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli naZO2ZI.

Lp,
OkreŚlenie dIa przedszkoli podstawowej kwoty dotacji (PKD), o której mowa w ert, 12 ust, 1 ustawy zdnia27

października o tinansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r, poz, 1930)

1

Kwota wydatkÓw bieżących, o których nlowa w art, 9 ustawy o finansowaniu zac]ań oświatowych zaplanowanych na

rok budżetowy 2021 na wychowanie przedszkolne w przedszkolach Gminy Syców
] 8I8 ]11,08

2
pomnleJszone

o:

1) zaplanowane na rok budżetowy Gminy Svców opłaty za korzystanie z wychowania przeclszkolnegc
w przedszkolach prowadzonych przez Gnlinę Syców, stanowiące dochody budźetu gminy

493 540,00

2) zaplanowane na rok bt,dzetolvy w budźecie Grniny Syców opłaty ża wyżywienle w przedszkolach
prowadzonych przez Grli rę Sycó\^/, stanowiące dochody budżetu gmlny

697 700,00

3)surlę iloczynów odpowicdrlich kwot przcwidzianych rla rok budżetowy w części oświatowej
srrbrvencji ogólne1 dla Giliny Syców na ucztllórv niepe,inosprawnych z danymi rodzalami
lliepelnosprawnoŚci rv przeciszJiolach oraz StatVstyczneJ 1lczby uczniów niepełnosprawrrych z danymi
rodza jami r]iepelnospraWności lv tych przedszkolach

150 740,80
4) zaplanowane na rok budżetowy w budźecie Gminy Syców wydatki bieżące finansowane z użycierrr
Środków pochodzących z budźetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoIi przez Gminę
Syców

5) iloczyn kwoty przcwidzlanej lla rok budżerowy w części oświatowej subwencli ogó|nej d|a Gminy
Svcow tl,t dzintlo ub.ęlc 

^Ll,. 
,1,1l,w)pom,i8,]l ,elr rożłoiL w plzed,71,olL], po,ildające opinię o

potrZel]ie WcZesl]ego r^rspotlaąatlia rozwoju dziecka oraZ 5tatVstycZnej liczbie tych dzieci W tych
p rzcd sz |<o ia c h 0,00
6) iloczyn kwotv prżewidżi;]ncj lla rok budżctowy w cżęści oswiatowej subwenc]i ogólnej dla Gminy
Syców na uczestn l(a zajęć revlalidacyjno- wychowawczych w przedszko]u oraz statystycznej liczby
ucżestnikólv zajeć r€wa idacyjno wychowawczych w tych przedszkolach

7) zaplarlowarre na rol( budżetóvr'v w budżecie Gnliny Syców wydatki biezące na realizaclę
programów, o których moWa W i]rt-90U ust, 1tlstaWy z cjnia 7 wrześn]a 1991 r. o sYstemie ośWiaty,
w lrlch nrzec]szlrol;ch 0,00

3

Kwota WydatkÓw bieżących zapIanowanych na rok budźetowy w 2O21 r, na prowadzenie przez Gminę Syców
przedszkoIi, przyjęta do obIiczenia PodstaWowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli ( kwota z poz. 1pomiejszona o kwoty Z

poz. ż} 6 416 796,28

4
Statystyczna ogóirla liczba uczniów w przeCszko ach prowadzonych przez Gnrinę Syców na dzieri 30,09,2021 SlO

533,00

pomniejszone

o:

statystvczną |iczbr; uczlliów lliepelnosprawnych w przcdszkolach prowadzonych przez Gminę Syców
posiadalących orzeczetlie o potrzebie kształcenia speclalnego, ze wzglęciy na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności na dzień 30,09.2021r.

tr,00

b STATYSTYCZNA LlCZBA UCZNlOW DO OBLlCZENlA PKD (liczba z poz.4 pornniejszotla o liczbę z poz, 5) 527,oo

7 PODSTAWOWA KWOTA DOTAC) - PKDZOZZ {l(wota z poz. 3 podzie|ona prżez statysiyczną liczbę Llczniów poz, 6) Lż 289,9ą

100ż; P (D 12 289,9Ą rocznie na 1 ucznia

PKD/12 m-cy
1 ozą,1-6 nliesięcznie na 1 ucznia

75% PKD 9 21-7,46 rocznie na 1 ucznia

75% PKD/!? rn-cy 768,1z miesięcznie na ]. ucznia

60% PKD 7 3]3,96 rocznie na 1 ucznia

60%PKD/lZm-c 6rĄ,5a miesięcznie na 1ucznia

rozliczenia

m iędzygmin ne

l'-]Url Pl(lJ nl nus i_loLrcjł ac cwai z budżetu paristlv;l na dol]rlatlsowan]e zac]ati w zakreste wychorvania przedszkolnego,

Kwota roczna w 2O2żr. 1 506 zł. Kwota miesięczn a w 2O2żr... IZ5,5O zł

Przedszkola publiczrre: miesięczlla PKD 100% minus 125,50 zl 898,66

Przedszko|a nlepubIiczne: nliesięczna PKD ]5% nrinus 125,50 zł 642,62

Punkty przedszkoltle: nriesięczna Pl(D 60% lninus 125,50 zł 489,00

Sporządzila; Karoiina Talaga


