
ZARZĄDZENIE NR W.0050.48.2021 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

w sprawie sposobu określania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445), Wójt Gminy Przesmyki zarządza, co 
następuje: 

§ 1. Zasady określania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do 
lat 6, niebędących mieszkańcami Gminy Przesmyki, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi, 
uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przesmyki zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2022. 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  

Nr W.0050.48.2021 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

Zasady określania i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów                 

w wieku do lat 6, niebędących mieszkańcami Gminy Przesmyki, którzy nie są uczniami 

niepełnosprawnymi, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Przesmyki.   

§ 1 

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI. 

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) naliczana jest 

według zasady: 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na …. rok 

Lp. Metoda obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

1. Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy                          

o finansowaniu zadań oświatowych, zaplanowanych przez Gminę Przesmyki na 

prowadzenie przedszkoli na dzień 01.01.roku …. 

Należy wykazać wydatki bieżące (wydatki niebędące wydatkami majątkowymi) 

zaplanowane w budżecie gminy w rozdziale 80104 oraz uzasadniony udział 

procentowy przedszkola w wydatkach finansowanych w ramach innych rozdziałów. 

Nie należy wykazywać wydatków zaplanowanych na wydzielonym rachunku 

dochodów własnych, przeznaczonych na prowadzenie przedszkoli. 

 

2. 

Pomniejszona o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy 

Przesmyki opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Przesmyki, stanowiące dochody budżetu Gminy Przesmyki;  

(Należy wykazać dochody zaplanowane w budżecie gminy                  

w rozdziale 80104 paragraf 0660). 

 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy 

Przesmyki opłaty za wyżywienie w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Przesmyki, stanowiące dochody 

budżetu Gminy Przesmyki; 

(Należy wykazać dochody zaplanowane w budżecie gminy                
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w rozdziale 80104 paragraf 0670). 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych                   

w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy                         

na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 

niepełnosprawności w przedszkolach, o których mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe oraz statystycznej 

liczby tych uczniów w tych przedszkolach;  

statystyczna liczba uczniów (dane wg SIO na dzień 

30.09.roku poprzedniego) 

(Należy wykazać kwoty wynikające z odpowiednich wag 

metryczki subwencji ogólnej w części oświatowej). 

 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy 

Przesmyki wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę; 

(Należy wziąć zaplanowane w budżecie gminy wydatki 

bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE, tj. 

bez paragrafów z czwartą cyfrą 0 i 9). 

 

5) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy 

Przesmyki wydatki bieżące na programy, o których mowa              

w art. 90 u ustawy o systemie oświaty, tych przedszkolach;  

(Należy wziąć zaplanowane w budżecie gminy w rozdziale 

80104 wydatki na programy rządowe np. wypłata stypendiów 

socjalnych i inne). 

 

3. Kwota wydatków bieżących w ….. roku – ustalona do obliczenia podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli (kwota poz. 1 minus poz. 2) 

 

4. Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Przesmyki (dane wg SIO na dzień 30.09.roku poprzedniego). 

 

5. 

Pomniejszona o: 

Statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych                               

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przesmyki, 

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 SIO na dzień 30.09.roku 

poprzedniego). 

 

6. Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji (poz. 4 

minus poz. 5). 
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7. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola (kwota z poz. 3 podzielona przez 

statystyczną liczbę uczniów poz. 6). 

 

§ 2 

AKTUALIZACJA STATYSTYCZNEJ LICZBY UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH. 

1. Statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, która oznacza liczbę tych dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych ustaloną na podstawie danych SIO według stanu na 30 września 

roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Aktualizacji statystycznej liczby, o której mowa w ust.1, dokonuje się w październiku roku 

budżetowego, przy czym zaktualizowana liczba (dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) stanowi sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO 

według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego oraz 1/3 liczby według stanu na dzień 30 

września danego roku budżetowego.  

 

§ 3 

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI 

 

1. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli dokonuje się: 

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia 

ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy; 

2) w październiku roku budżetowego. 

2. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust.1 pkt 1) uwzględnia się plan dochodów                             

i wydatków budżetu Gminy Przesmyki według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 

miesiąc aktualizacji. 

3. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust.1 pkt 2) uwzględnia się plan dochodów                             

i wydatków budżetu Gminy Przesmyki według stanu na dzień 30 września roku budżetowego oraz 

zaktualizowaną statystyczną liczbę, o której mowa w § 2 ust. 3. 

4. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku 

budżetowego następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji podstawowej kwoty 

dotacji. 
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§ 4 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Naliczenia miesięcznych kosztów wychowania przedszkolnego ucznia w przedszkolu dokonuje 

się według algorytmu: 

Km=(PKDrz−Dc):12  

Km - miesięczny koszt wychowania przedszkolnego, 

PKDrz - podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli z art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, 

Dc - roczna dotacja celowa przewidziana na ucznia na dany rok budżetowy, o której mowa w art. 

14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

§ 5 

1. Naliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli dokonuje się w terminie do: 

a) 15-go stycznia roku budżetowego, w oparciu o dane wynikające z uchwalonego budżetu                    

(lub projektu budżetu, gdy budżet nie został uchwalony przed dniem 1 stycznia roku budżetowego); 

b) dnia 15-go miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia 

ustawy budżetowej na dany rok (aktualizacja nr 1); 

c) dnia 15-go dnia miesiąca października (aktualizacja nr 2). 

2. W miesiącach, w których nie dokonuje się aktualizacji podstawowej kwoty dotacji                            

lub/i statystycznej liczby uczniów, obowiązuje dokonanie naliczeń wg danych obowiązujących                 

dla poprzedniego miesiąca w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, za wyjątkiem grudnia,                    

w którym naliczenia należy dokonać do dnia 10-go.  

§ 6 

1. Dyrektorzy przedszkoli przekazują do Urzędu Gminy do dnia 10-go każdego miesiąca imienny 

wykaz uczniów w wieku do lat 6, zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających                        

do publicznego przedszkola wg stanu na 1-szy dzień miesiąca. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

2. W informacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za miesiące lipiec i sierpień danego 

roku, należy podać liczbę uczniów na dzień 30 czerwca danego roku.  

§ 7 

1. Ustala się, że rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami 

innych gmin, objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
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kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, które nie są uczniami niepełnosprawnymi, uczęszczające 

do publicznego przedszkola, realizowany jest co kwartał na podstawie noty księgowej 

obciążeniowej wystawianej przez Gminę Przesmyki w wysokości stanowiącej iloczyn liczby 

uczniów i kwartalnego kosztu wychowania przedszkolnego wyliczonego w sposób określony               

w § 4 ust. 1. 

2. Notę obciążeniową wysyła się niezwłocznie w jednym egzemplarzu do obciążanej gminy.  

3. Termin płatności dla noty obciążeniowej wynosi 14 dni od daty otrzymania noty księgowej,                 

na właściwy rachunek gminy wskazany w nocie.  
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  

Nr W.0050.48.2021 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

WYKAZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego) 

NA TERENIE GMINY PRZESMYKI 

NIEBĘDĄCYCH JEJ MIESZKAŃCAMI  W ROKU …………………… 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

ucznia 

Data 

urodzenia 

Miejsce 

zamieszkania 

ucznia 

Nazwa 

gminy 

Data 

przyjęcia 

Data 

rezygnacji 

 

 

 

 

      

 

 

       

       

       

       

 

…………………………………………………… 

        (Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki) 
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