
Zarządzenie nr 32/2022 

Wójta Gminy Rozdrażew 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie: przyjęcia w roku 2022 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego 

do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, 

prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 46 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia                               

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930                 

z późn. zm.) w związku z Uchwałą NR XLVI/273/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia                      

16 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 

Rozdrażew przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania                        

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8345) zarządza się, co następuje: 

 

§1.1. W roku 2022 przyjmuje się podstawową kwotę dotacji na ucznia uczęszczającego                           

do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego 

przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w wysokości 654,31 zł miesięcznie. 

 

2. W roku 2022 przyjmuje się podstawowe kwoty dotacji na ucznia: 

1) niepełnosprawnego (niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją) niebędącego 

sześciolatkiem w wysokości 19.930,85 zł, 

2) niepełnosprawnego (niepełnosprawność ruchowa w tym z afazją) będącego 

sześciolatkiem w wysokości 26.116,29 zł, 

3) z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera 

niebędącego sześciolatkiem w wysokości 65.290,71 zł, 

4) z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z zespołem Aspergera 

będącego sześciolatkiem w wysokości 71.476,15 zł, 

5) niepełnosprawnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) niebędącego 

sześciolatkiem w wysokości 19.930,85 zł, 

6) niepełnosprawnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim) będącego 

sześciolatkiem w wysokości 26.116,29 zł. 

 

§2.  Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w §1 obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

 

§3. Naliczenie podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w §1, stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§4.  Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej: 

1) podstawowe kwoty dotacji na rok 2022 określone w §1 niniejszego zarządzenia; 

2) statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Rozdrażew – 119, statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego wynosi – 2. 

 

 

 



§5. Traci moc Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 26 października             

2021 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji 

w październiku 2021 r. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, 

funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego. 

 

§6.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Wójt Gminy 

         /-/ mgr Mariusz Dymarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późń. zm.) stanowi, że aktualizacji kwoty dotacji 

dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 

30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy. Ustawa budżetowa             

na 2022 rok została ogłoszona 4 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 270), stąd w kwietniu 

należy dokonać aktualizacji podstawowej kwoty dotacji. 

 

Aktualizacji dokonano w oparciu o wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie 

przedszkoli publicznych wg stanu na dzień 31 marca 2022 roku dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, pomniejszonych o: sumę iloczynów odpowiednich 

kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Rozdrażew na uczniów niepełnosprawnych, która wynosi 39 861,70 zł oraz o statystyczną 

liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, 

która wynosi – 2. 

 

 

         Wójt Gminy 

         /-/ mgr Mariusz Dymarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    Załącznik nr 1 

      do Zarządzenia nr  32/2022                          

   z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) dla niepublicznego przedszkola na rok 2022 

L.P. 
Metoda obliczenia podstawowej  kwoty dotacji dla przedszkoli  o której mowa w  art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadao oświatowych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.)  

1. 
Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez Gminę Rozdrażew przedszkoli (wg 
planu finansowego na 31.03.2022 r.)  

1 279 190,00 zł 

2. 
powiększona 
o: 

1) kwotę wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

4 103,00 zł 

2) kwotę przeznaczoną na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie 
uwzględniającą obsługę księgowo - finansową przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 
(udział) 

82 603,85 zł 

3) kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeo socjalnych emerytowanych pracowników 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

5 586,00 zł 

Razem pozycja 2 92 292,85 zł 

3. 
OGÓŁEM 
POZ. 1 i 2 

Zaplanowane wydatki bieżące w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew na rok 
budżetowy 2022.   

1 371 482,85 zł 

4. 
pomniejszona 
o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Rozdrażew opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, stanowiące dochody 
budżetu Gminy Rozdrażew 

29 827,00 zł 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Rozdrażew opłaty za wyżywienie                              
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, stanowiące dochody budżetu Gminy 
Rozdrażew 

76 925,00 zł 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla  Gminy Rozdrażew na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 
niepełnosprawności  w  przedszkolach  oraz statystycznej liczby tych uczniów niepełnosprawnych           
z danymi rodzajami niepełnosprawności  w tych przedszkolach                                                                                                     

39 861,70 zł 

                                               (statystyczna liczba uczniów = 2) 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Rozdrażew wydatki bieżące finansowane z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Rozdrażew 

  

5) iloczyn kwoty przewidzianej  w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Rozdrażew na 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 
oświatowe oraz statystycznej liczby tych dzieci  w tych przedszkolach                                                        

  
 (statystyczna liczba uczniów = 0) 

6) iloczyn kwoty przewidzianej  w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Rozdrażew                     
na uczestnika zajęd rewalidacyjno-wychowawczych w  przedszkolach, posiadającego orzeczenie                       
o potrzebie zajęd rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa w  art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo 
oświatowe oraz statystycznej liczby uczestników zajęd rewalidacyjno – wychowawczych  w tych 
przedszkolach   

(statystyczna liczba uczniów = 0) 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Rozdrażew  wydatki bieżące na realizację 
programów  rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty  w  tych  
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

  

Razem pozycja 4 146 613,70 zł 

5. 
Kwota wydatków bieżących na rok budżetowy 2022 - ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkoli prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew  (poz. 3 minus poz. 4) 

1 224 869,15 zł 

6. 
Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Rozdrażew  
(stan wg SIO na 30.09.2021 r.)                                                                                             

119 

7. 
pomniejszona 
o: 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę 
Rozdrażew posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 
127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 
niepełnosprawności - stan wg Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2021 r. 

2 

8. Statystyczna liczba uczniów a do obliczenia PKD (poz. 6 minus poz. 7) 117 

9. 
Roczna kwota dotacji w zł na rok 2022  (na 1 dziecko w przedszkolu publicznym) 
(kwota z poz. 5 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów z poz. 8) 

10 468,97 zł 

10. 

Podstawowa kwota (miesięczna) dotacji na 1 dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym                
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rozdrażew                                                                                                                                                                                    
(kwota z pozycji 9 podzielona przez 12 m-c razy 100%) 

872,41 zł 

11. 
Podstawowa kwota (miesięczna) dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym                                                                                                        
(kwota z pozycji 10 razy 75% ) 

654,31 zł 

          
         Wójt Gminy 

         /-/ mgr Mariusz Dymarski 


