
Syców, 18.01.2023r.

Podstawowa Kwota Dotacji (PKD)dIa przedszkoli na 2023 rok

Lp
Określenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji (PKD), o której mowa w art. 12 ust. ]. ustawy z dnia 27

października 2017 r. o finansowaniq zadań oświatowych

1

Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art, 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowanych na

rok budżetowy 2022 na wychowanie przedszkolne w przedszkolach Gminy Syców
8 t88 947 ,I9

ż pomniejszone o:

1) zaplanowanenarokbudżetowy GminySycówopłatyzakorzystaniezwychowaniaprzedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Syców, stanowiące dochody budżetu gminy

230 7ż0,o0

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Syców opłaty za wyżywienie w przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Syców, stanowiące dochody budżetu gminy
toL4 l70,0o

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Syców na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych, z

danymi rodzajami niepełnosprawności oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z

danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach 476 887,7ż

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

Svców 0,00

5) lloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogó|nej dla Gminy
Syców na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 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 przedszkolach oraz statystycznej liczby

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych prżedszkolach 0,00

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Syców wydatki bieżące na realizację

crogramów, o których mowa W art.gou ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oŚWiaty,

w tvch nrzedszkolach 0,00

3

Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy w 2023 r. na prowadzenie przez Gminę Syców
przedszkoli, przyjęta do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli ( kwota z poz. 1pomiejszona o kwoty z

poz. ż| 65z7 t69,47

4
Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Syców

519,00

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 12,00

6 §TAwsTYczNA LlczBA UczNlÓW Do oBLlczENlA PKD (liczba z poz. 4 pomniejszona o liczbę z poz. 5) 507,00

1
PoDsTAWoWA KWoTA DoTAcJ - PKD 2023 (kwota z poz. 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów poz. 6) 12874,Lo

100% PKD L2 87 4,L0 rocznie na 1 ucznia

PKD/12 m-cy L 072,84 miesięcznie na 1 ucznia

75% PKD 9 655,58 rocznie na 1 ucznia

75%PKDlt2m-cy 804,63 miesięcznie na 1 ucznia

60% PKD 7 724,46 rocznie na 1 ucznia

60%PKDlLzm-c 643,7I miesięcznie na 1 ucznia

rozliczenia

międzygminne

l00% PKD minus dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Kwota roczna w 2023r.1506 zł. Kwota miesięcznaw 2o2żr: t25,5ozl

Przedszkola publiczne: miesięczna PKD 100% minus 125,50 zł 947,34

Przedszkola niepubliczne: miesięczna PKD75% minus 125,50 zł 679,L3

Punkty przedszkolne: miesięczna PKD 60% minus 125,50 zł 518,21

Sporządziła: Karolina Talaga

/


