Podpisany przez:
Izabela Alicja Mazurkiewicz
dnia 19 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 i 583), art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 3 w związku z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się podstawową kwotę dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Świdnica w wysokości 9.566,35 zł rocznie (797,20 zł miesięcznie)
2. Sposób obliczenia podstawowej kwoty dotacji określa załącznik do zarządzenia.
§ 2. Kwota dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola
prowadzonego na terenie gminy Świdnica wyniesie rocznie 7.174,76 zł (75% kwoty 9.566,35 zł, tj. rocznego
kosztu utrzymania ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Świdnica), co miesięcznie
daje kwotę dotacji 597,90 zł na jednego ucznia.
§ 3. W przypadku zmiany podstawowej kwoty dotacji określonej w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia,
kwoty dotacji określone w § 2 ulegną zmianie.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie
określenia kwoty dotacji na rok 2022 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy
Świdnica.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Świdnica
Izabela Mazurkiewicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.48.2022
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Sposób obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 r.
1

Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, zaplanowanych na przedszkole publiczne, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

pomniejszenia
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498.317,37 zł

1.

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Świdnica opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świdnica,
stanowiące dochody budżetu Gminy Świdnica

10.000,00 zł

2.

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Świdnica opłaty za wyżywienie w
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świdnica, stanowiące dochody budżetu Gminy
Świdnica

10.000,00 zł

3.

suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy Świdnica na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami
niepełnosprawności w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczniów
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tym przedszkolu
(statystyczna liczba uczniów =0)

0,00 zł

4.

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Świdnica wydatki bieżące
finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na
prowadzenie przedszkoli gminnych

0,00 zł

5.

iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Świdnica na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz
statystycznej liczby tych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tym
przedszkolu
(statystyczna liczba uczniów =0)

0,00 zł

6.

iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Świdnica na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz
statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tym
przedszkolu
(statystyczna liczba uczniów =0)

0,00 zł

7 zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Świdnica wydatki bieżące na programy
o których mowa w art. 90u ustawy z 7.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1915 ze zm.)

0,00 zł

Kwota wydatków bieżących w 2021 r.- ustalona do obliczenia podstawowej
kwoty dotacji dla przedszkoli
Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę
Świdnica (dane wg SIO na 30 września 2021 r.)
pomniejszona
Statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu
o:
prowadzonym przez Gminę Świdnica (dane wg SIO na 30
września 2021 r.)
Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji

478.317,37 zł

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Świdnica na rok 2022 (kwota z pozycji 3 podzielona przez
statystyczną liczbę uczniów z pozycji 6)
Miesięczna kwota dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez
Gminę Świdnica (kwota z pozycji 7 podzielona przez 12 miesięcy)
75% PKD rocznie na ucznia dla niepublicznych przedszkoli (kwota z pozycji
7 x 75%)
Miesięczna kwota PKD dla niepublicznych przedszkoli (kwota z pozycji 9
podzielona przez 12 miesięcy)

9.566,35 zł
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797,20 zł
7.174,76 zł
597,90 zł
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