
Punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2023 r.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2023 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 
października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2023
Obowiązuje od 01.01.2023 do aktualizacji
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 01.01.2023)

2774583

2.
pomniejszona o:

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

48000

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

335000

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 =   1 dziecko   )*
waga P71: 3 dziecko x  1510,57 (wg metryczki 2022) x 12 miesięcy = 54380,52 zł

54380,52

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 =  0)**
P57 – brak

0

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 2023r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli 2337202,48

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów (stan wg Systemu Informacji Oświatowej 
(SIO) na 30 września 2022r., w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

180

5.
pomniejszona o:

Statystyczna liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach (stan wg SIO na 30 września 
2022.), w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

3

6. STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 177

7. PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI – PKD 2023 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów (pozycja 6) 13204,53

* statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach z danymi rodzajami niepełnosprawności (stan wg SIO stan na 30 
września 2022r., 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 2022r., w rozumieniu art. 11 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),
*** statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych (stan wg SIO stan na 30 września 2022r., w rozumieniu art. 11 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych),

100 % PKD 13204,53 Rocznie na 1 dziecko

PKD / 12 m-cy 1100,38 Miesięcznie na 1 dziecko

50% PKD 6602,27 Rocznie na 1 dziecko

50 % PKD / 12 m-cy 550,19 Miesięcznie na 1 dziecko

PKD miesięcznie na 1 dziecko w punkcie przedszkolnym (inne formy wychowania przedszkolnego) w Szkole Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu : 550,19 zł

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

