
PUNKT PRZEDSZKOLNY – SP ZASTRUŻE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2019 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2019
Obowiązuje od 01.01.2019 – 30.04.2019
L.P. Określenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych

1. Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli
(stan an 01.01.2019)

1 890 500,00

2.
pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu 
gminy, 

38 800,00

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

208 000,00

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi 
rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach 
(statystyczna liczba dzieci =   2 dzieci   )*
waga P65 – 2 dzieci x  1347,48 =  32 339,52

 32 339,52

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 
przedszkoli, 

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 
przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w tych przedszkolach (statystyczna liczba dzieci =   3)**
P57 – 3 dzieci x 390,31 zł (metryczka 2018)  = 14 051,16

14 051,16

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu 
oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych 
przedszkolach (statystyczna liczba dzieci =   0   )***

0

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 
programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", w tych 
przedszkolach 

0

3. Kwota wydatków bieżących w 2019r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli 1 597 309,32

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów (stan wg Systemu 
Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych

147

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach (stan wg SIO na 
30 września 2018r.), w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych

2

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 145

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2019 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów (pozycja 6)

11 015,93

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach z danymi rodzajami niepełnosprawności (stan wg SIO stan na 30 
września 2018r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
** statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

100 % PKD 11 015,93 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 917,99 Miesięcznie na 1 dziecko

75  % PK 8261,95 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 688,50 Miesięcznie na 1 dziecko

https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(u))ust(1)&cm=DOCUMENT


50% PKD 5507,97 Rocznie na 1 dziecko

50 % PKD / 12 m-cy 459,00 Miesięcznie na 1 dziecko

SP Zastruże – punkt przedszkolny

Styczeń 2019

Rozdział 80106 • 20 dzieci, w tym 1 z wagą P65 (afazja i 
niepełnoprawność ruchowa)

• 1 dziecko z wczesnym wspomaganiem 
rozwoju

29 x 459,00=

1x
(metryczka 2018)

9180,00

Rozdział 80149 • 1 dziecko z wagą P65 1 x 1347,48
(metryczka 2018)=

1347,48

Luty 2019

Rozdział 80106 • 22 dzieci, w tym 1 z wagą P65 (afazja i 
niepełnoprawność ruchowa)

21 x 459,00= 9639,00

Rozdział 80149 • 1 dziecko z wagą P65 1 x 1347,48= 1347,48

Marzec 2019

Rozdział 80106 • 22 dzieci, w tym 1 z wagą P65 (afazja i 
niepełnoprawność ruchowa)

21 x 459,00= 9639,00

Rozdział 80149 • 1 dziecko z wagą P65 1 x 1347,48= 1347,48

Kwiecień 2019

Rozdział 80106 • 24 dzieci, w tym 1 z wagą P65 (afazja i 
niepełnoprawność ruchowa)

23 x 459,00= 10557,00

Rozdział 80149 • 1 dziecko z wagą P65 1 x 1347,48= 1347,48

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019r., określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – dokonywana w kwietniu 2019r.
Obowiązuje od 01.05.2019 – 31.10.2019 

L.P. Określenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych

1. Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli
(stan na 30 marca 2019r.)

2 022 560,00

2.
pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu 
gminy, 

38 800,00

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

208 000,00

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi 
rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach 
(statystyczna liczba dzieci =   2 dzieci   )*
waga p60 – 2 dzieci x 1382,37 x 12 = 33 176,88

33 176,88

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 
przedszkoli, 

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 
przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w tych przedszkolach (statystyczna liczba dzieci =    3 dzieci  )**
waga P57 – 3 dzieci x 400,41 x 12 = 14 414,76

14 414,76

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 0



ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu 
oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych 
przedszkolach (statystyczna liczba dzieci =   0   )***

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 
programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", w tych 
przedszkolach 

0

3. Kwota wydatków bieżących w 2019r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli 1 728 168,36

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów (stan wg Systemu 
Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych

147

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach (stan wg SIO na 
30 września 2018r.), w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych

2

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 145

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2019 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów (pozycja 6)

11 918,40

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach z danymi rodzajami niepełnosprawności (stan wg SIO stan na 30 
września 2018r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
** statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

100 % PKD 11 918,40 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 993,20 Miesięcznie na 1 dziecko

75  % PK 8938,80 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 744,90 Miesięcznie na 1 dziecko

50% PKD 5959,20 Rocznie na 1 dziecko

50 % PKD / 12 m-cy 496,60 Miesięcznie na 1 dziecko

Art. 43  
„4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, uległa 
zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej 
kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 
ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części 
dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania 
zaktualizowanej kwoty dotacji.” 
5.  W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i 
art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia 
obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% 
średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy 
dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.”

Kwoty uległy zmianie:
1/ punkt przedszkolny 
496,60 x  12 miesięcy = 5959,20
459,00  x 4 miesiące = 1836 zł
4123,20 – 1836 = 4123,20
4299,72 : 8 miesięcy = 515,40

2/ dziecko  z wagą P60
1382,37x 12 miesięcy =  16 588,44
1347,48 x 4 miesiące =  5 389,92
16 588,44 – 5 389,96 =  11 198,52
11 198,52 : 8 miesięcy =   1399,81

https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(u))ust(1)&cm=DOCUMENT


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019r., określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – dokonywana w październiku 2019r.
Obowiązuje od 01.11.2019 – 31.12.2019 

L.P. Określenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych

1. Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli
(stan na 30 września 2019r.)

2025723

2.
pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu 
gminy, 

64800

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

228000

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych zdanymi 
rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach 
(statystyczna liczba dzieci =   2 dzieci – 2018 rok, waga P65 – 1 dziecko – 2019 rok)*
waga P65/P60  - suma dzieci 1,67 x 1382,37 x 12 miesięcy =  27 702,69

27702,69

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 
przedszkoli, 

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 
przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w tych przedszkolach (statystyczna liczba dzieci =   3 dzieci - 2018 )**
0,6666 x 3 x 400,41 x 12 = 9609,84

9609,84

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu 
oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych 
przedszkolach (statystyczna liczba dzieci =   0   )***

0

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 
programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", w tych 
przedszkolach 

0

3. Kwota wydatków bieżących w 2019r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli 1695610,47

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów (suma 2/3 liczby 
uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby 
uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2019r. ) w rozumieniu art. 11 
ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 – 147 – 0,6666 = 98
2019 - 152 – 0,3333=  50,67

148,67

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach (suma 2/3 
liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 
2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 
30 września 2019r. ) , w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych

1,67

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 147

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2019 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów (pozycja 6)

11534,77

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach z danymi rodzajami niepełnosprawności (suma 2/3 liczby uczniów 
ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO 
wg stanu na dzień 30 września 2019r. ., w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
** statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (suma 2/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych 
SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 
2019r. , w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(u))ust(1)&cm=DOCUMENT


*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (suma 2/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych 
SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 
2019r. , w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

100 % PKD 11534,77 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 961,23 Miesięcznie na 1 dziecko

75  % PK 8651,08 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 720,92 Miesięcznie na 1 dziecko

50% PKD 5767,39 Rocznie na 1 dziecko

50 % PKD / 12 m-cy 480,62 Miesięcznie na 1 dziecko

Art. 43  
„4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, uległa 
zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej 
kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 
ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części 
dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania 
zaktualizowanej kwoty dotacji.” 
5.  W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i 
art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia 
obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% 
średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy 
dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.”

Kwoty uległy zmianie:
1/ punkt przedszkolny 
480,62 x  12 miesięcy = 5767,44
459,00  x 4 miesiące = 1836 zł
515,4 x 6 miesięcy = 3092,40
5767,44  – 1836 – 3092,40 = 839,04
839,04 : 2 miesiące = 419,52

2/ dziecko  z wagą P60 / w związku z podwyżkami dla nauczycieli, zwiększono subwencję, należy przemnożyć kwotę 122,21 przez 
wszystkie wagi/
5568,57 x 2,9 x 1,0272 =  16 588,10
Kwota 122,21 zł x  2,9 x  1,0362 =  367,24
16588,10 + 367,24 =16 955,34 / 12 = 1412,95

1412, 95 x 12 = 16955,4
1347,48 x 4 = 5389,92
1399,81 x 6 = 8398,86
16955,4 – 5389,92 – 8398,86 = 3166,62 / 2 =  1583,31

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – SP ZASTRUŻE

Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na 2019 
rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 
– styczeń 2019



Obowiązuje od 01.01.2019 – 30.04.2019

L.P. Określenie dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

1. Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział 
przedszkolny  (stan na 01.01.2019)

846 000,00

2.
pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy, 

0

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu 
gminy, 

0

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi 
rodzajami niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi 
rodzajami niepełnosprawności w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych,  (statystyczna liczba dzieci =   3 dzieci   )*
waga P55 – 2 dzieci x 4414,17 (metryczka 2018) = 105 940,08

105 940,08

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z 
przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, 

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz statystycznej liczby dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, (statystyczna liczba dzieci =   0)**
P57 – 0 dzieci x 382,87 zł (metryczka 2017)  = 0

0

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, (statystyczna liczba dzieci =   0   )***

0

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 
programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

0

3. Kwota wydatków bieżących w 2019r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

740 059,92

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Żarów (stan wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września 2018r., 
w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

113

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych (stan wg SIO na 30 września 2018r.), w rozumieniu art. 11 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 111

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2019 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów (pozycja 6)

6667,21

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  z danymi rodzajami 
niepełnosprawności (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych),
** statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

100 % PKD 6667,21 Rocznie na 1 dziecko



PKD / 12 m-cy 555,60 Miesięcznie na 1 dziecko

SP Zastruże – oddział przedszkolny

Styczeń 2019

Rozdział 80103 • 17 dzieci, w tym 1  dziecko z wagą P65 
dziecko słabowidzące)

17 x 555,60= 9445,20

Rozdział 80149 • 1 dziecko słabowidzące 1 x 1347,48 1347,48

Luty 2019

Rozdział 80103 • 17 dzieci w tym 1  dziecko z wagą P65 
dziecko słabowidzące)

17 x 555,60= 9445,20

Rozdział 80149 • 1 dziecko słabowidzące 1 x 1347,48 1347,48

Marzec 2019

Rozdział 80103 • 18 dzieci  w tym 2  dzieci z wagą P65 
dziecko słabowidzące)

16 x 555,60= 8889,60

Rozdział 80149 • 2 dzieci słabowidzących 2 x 1347,48 2694,96

Kwiecień 2019

Rozdział 80103 • 18 dzieci  w tym 2  dzieci z wagą P65 
dziecko słabowidzące)

16 x 555,60= 8889,60

Rozdział 80149 • 2 dzieci słabowidzących 2 x 1347,48 2694,96

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny na 2018 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o 
finansowaniu zadań oświatowych – kwieceń 2019
Obowiązuje od 01.05.2019

L.P. Określenie dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

1. Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział 
przedszkolny 
(stan an 31.03.2019)

852 810,00

2.
pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy, 

0

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu 
gminy, 

0

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi 
rodzajami niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi 
rodzajami niepełnosprawności w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych,  (statystyczna liczba dzieci =   2 dzieci   )*
waga P55 – 2 dzieci x 4528,46 (metryczka 2019) =  108 683,04

108 683,04

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z 
przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, 

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz statystycznej liczby dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, (statystyczna liczba dzieci =   0)**

0



6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, (statystyczna liczba dzieci =   0   )***

0

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 
programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

0

3. Kwota wydatków bieżących w 2019r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

744 126,96

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Żarów (stan wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września 2018r., 
w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

113

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych (stan wg SIO na 30 września 2018r.), w rozumieniu art. 11 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

2

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 111

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2018 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów (pozycja 6)

6703,85

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  z danymi rodzajami 
niepełnosprawności (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych),
** statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (stan wg SIO stan na 30 września 2018r., w rozumieniu art. 
11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

100 % PKD 6703,85 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 558,65 Miesięcznie na 1 dziecko

Art. 43  
„4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, uległa 
zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej 
kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 
ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części 
dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania 
zaktualizowanej kwoty dotacji.” 
5.  W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i 
art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia 
obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% 
średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy 
dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.”

Kwoty uległy zmianie:
1/ 558,65 x 12 miesięcy = 6703,80
555,60 x 4 =  2222,40
6703,80 – 2222,40 = 4481,40
4481,40: 8 miesięcy = 560,18

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny na 2019 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o 
finansowaniu zadań oświatowych – październik 2019
Obowiązuje od 01.11.2019 – 31.12.2019

https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(u))ust(1)&cm=DOCUMENT


L.P. Określenie dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

1. Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział 
przedszkolny 
(stan an 30.09.2019)

805832,31

2.
pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy, 

0

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu 
gminy, 

0

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi 
rodzajami niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 
niepełnosprawności w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
(statystyczna liczba dzieci 2018 - P55 – 2 dzieci, 2019 - p65 – 2 dzieci)*
waga P55 –  1,33 x 4528,46 (metryczka 2019) x 12 miesiące  =  72 274,22
waga P65 -  0,67 x 1382,37  x 12 miesiące = 11 114,26

83388,48

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem 
na ten oddział przedszkolny, 

0

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz statystycznej liczby dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, (statystyczna liczba dzieci =   0)**

0

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej oraz statystycznej liczby uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, (statystyczna liczba dzieci =   0   )***

0

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 
programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w 
tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

0

3. Kwota wydatków bieżących w 2019r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

722443,83

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Żarów (suma 2/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu 
na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 
30 września 2019r. ) w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2018 – 113 x 0,6666 = 75,33
2019 – 148 x 0,3333 = 49,33

124,67

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych  (suma 2/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO 
wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie 
danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2019r. ) , art. 11 ust. 2

2

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 122,67

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2019 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 
uczniów (pozycja 6)

5889,33

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach z danymi rodzajami niepełnosprawności (suma 2/3 liczby uczniów 
ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO 
wg stanu na dzień 30 września 2019r. ., w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
** statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (suma 2/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych 
SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 
2019r. , w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(u))ust(1)&cm=DOCUMENT


*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (suma 2/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych 
SIO wg stanu na dzień 30 września 2018r. oraz 1/3 liczby uczniów ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września 
2019r. , w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)

100 % PKD 5889,33 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 490,78 Miesięcznie na 1 dziecko

Art. 43  
„4. Jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, uległa 
zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej 
kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 
ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części 
dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania 
zaktualizowanej kwoty dotacji.” 
5.  W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i 
art. 41, zgodnie z ust. 4, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji odpowiednio na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, począwszy od pierwszego dnia 
obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% 
średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, 
wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy 
dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.”

Kwoty uległy zmianie:
1/ 490,78 x 12 miesięcy = 5889,36
555,60 x 4 =  2222,40
560,18 x 6 miesięcy = 3361,08
5889,36 – 2222,40 – 3361,08 = 305,88
305,88 / 2 =  152, 94 / za mało/

średnia arytmetyczna przekazanych dotacji
2222,4 + 3361,08 = 5583,48 / 10 =  558,35
558,35 – 25 % =  418,76 tyle dać musimy 


