
Syców, 31,03.2022r,

Podstawowa kwoty dotacji(PKD) dla przedszkoli na2o22r. po taktua!izacji

Lp.
okreŚlenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji (PKD), o której mowa W art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27

października o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z2O2Lr, poz. 1930 i 2445)

1

Kwota wYdatków bieżących, o których mowa w art. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowanych na
rok budżetowy 202ż na wychowanie przedszkoIne w przedszkolach Gminy Syców

7 969 t2I,57

ż
pomniejszone

o:

1) zaPlanowanenarokbudżetowy GminySycówopłatyzakorzystaniezwychowaniaprzedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę syców, stanowiące dochody budżetu gminy

246 400,00
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy syców opłaty za wyżywienie w przedszkolach
crowadzonych przez Gminę SycóW, stanoWiące dochody budżetu gminy

1 189 015,00
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budźetowy w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Syców na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami
niePełnosPrawnoŚci w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi
rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach

397 055,90
4) zaPlanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Syców wydatki bieżące finansowane z użyciem
Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli przez Gminę
Syców

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji oeólnej dh e ńiŃ
syców na dziecko objęte wczesnym wspoma8aniem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o
potrzebie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz statystycznej liczbie tych dzieci w tych
przedszkolach

0,00
6) iloczYn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
SYców na uczestnika zajęĆ rewalidacyjno- wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby
uczestnikóW zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy syców wydatki bieżące na realizĘ
Programów, o których mowa w art,gOu ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
w tvch orzedszkolach 0,00

3

Kwota WYdatkÓW bieŹących zaplanowanych na rok budżetowy w 2022 r. na prowadzenie przez Gminę Syców
przedszkoli, przyjęta do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli ( kwota z poz. 1 pomiejszona o kwoty z
poz.2|

6 136 650,67

4
statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Syców na dzień 30.09.2021 Slo

534,00

5
pomniejszone

o:

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę syców
Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względy na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności na dzień 30.09.2021r.

13,00

6 STAWSWCZNA LICZBA UCZN|ÓW DO OBL|CZEN|A PKD (liczba z poz. 4 pomniejszona o liczbę z poz.5) 521,00

7 PODSTAWOWA KWOTA DOTAO -PKD2022 (kwota z poz.3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów poz.6) LI778,60
100% PKD tI778,60 rocznie na 1 ucznia

PKD/12 m-cy
981,55 miesięcznie na 1ucznia

75% PKD
8 833,95 rocznie na 1 ucznia

7s%PRDltz m-cv 736,16 miesięcznie na 1 ucznia

60% PKD 7 067,76 rocznie na 1 ucznia

6O%PKD/L2m-c 588,93 miesięcznie na 1 ucznia

rozliczenia

międzygminne
[00% PKD minus dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowinie zadań w zakresie wycho*ania prredszkolrlego
(Wota roczna w 2ożżr. 1 506 zł. Kwota miesięczn a w 2o2żr.: 725,50 zt

Przedszko|a publiczne: miesięczna PKD 100% minus 125,50 zł 856,05

Przedszkola niepubliczne: miesięczna PKD75% minu5 125,50 zł 610,66

Punkty przedszkolne: miesięczna PKD 60% minus 125,50 zł 463,43

Sporządziła : Karolina Tala8a


