
ZARZĄDZENIE NR 104.2021 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie drugiej aktualizacji podstawowych kwot rocznych dotacji dla placówek wychowania 
przedszkolnego mających siedzibę w Gminie Drezdenko na rok 2021 

Na podstawie Uchwały Nr LVI/500/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby  prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie oraz art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się podstawowe kwoty rocznych dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego w Gminie 
Drezdenko: 

1) podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021, ustalona zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, wynosi 13.802,73 zł; 

2) podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny na rok 
2021, ustalona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, wynosi 6.936,51 zł. 

§ 2. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej: 

1) podstawowe kwoty rocznych dotacji na rok 2021 określone w §1 niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Podstawowe kwoty dotacji określone w §1 stanowią podstawę do wypłacenia dotacji dla podmiotów 
uprawnionych do otrzymania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Drezdenko począwszy od 1 listopada 
2021 r. oraz stanowią podstawę dokonania porównania kwot dotacji wypłacanych od 1 stycznia 2021 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 
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L.P.

1  4 137 872,00      

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko, 

stanowiące dochody budżetu gminy

66 512,00

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko opłaty za wyżywienie  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko, stanowiące dochody budżetu 

gminy

170 568,00

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Drezdenko na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 

niepełnosprawności w przedszkolach oraz liczby tych uczniów niepełnosprawnych z 

danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach                                                                                         

 136 097,92      

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych przedszkoli

0,00

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Drezdenko na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach oraz 

statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych 

przedszkolach

0,00

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

ogólnej dla Gminy Drezdenko na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

przedszkolach oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych przedszkolach

0,00

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko wydatki bieżące na 

realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty

0,00

3  3 764 694,08      

4 276,12

5 pomniejszona o:

zaktualizowaną statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach w 

rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych

3,37

6 272,75

7  13 802,73      

13 802,73 rocznie na 1 ucznia  

1 150,23 miesięcznie/1 ucznia

10 352,05 rocznie na 1 ucznia  

862,67 miesięcznie/1 ucznia

5 521,09 rocznie na 1 ucznia  

460,09 miesięcznie/1 ucznia40% PKD/12 m-cy

Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko w rozumieniu 

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

ZAKTUALIZOWANA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI -  PKD 2021  (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 

uczniów pozycja 6)                                                                 

100% PKD

PKD /12 m-cy

75% PKD

PKD /12 m-cy

40% PKD

 Kwota wydatków bieżących  w 2020 r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla przedszkoli

Określenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w  art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych

2 pomniejszona o:

Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) dla przedszkoli do planów finansowych na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 104.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 29 października 2021 r.
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L.P.

1  1 820 474,71      

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Drezdenko, stanowiące dochody budżetu gminy

604,12

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko opłaty za wyżywienie  

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Drezdenko, stanowiące dochody budżetu gminy

68 183,96

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Drezdenko na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 

niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczby 

tych uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                       

 66 184,44      

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

prowadzenie tych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne 

z przeznaczeniem na te oddziały przedszkolne

0,00

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Drezdenko na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych

0,00

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

ogólnej dla Gminy Drezdenko na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych

0,00

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Drezdenko wydatki bieżące na 

realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych

0,00

3  1 685 502,19      

4 245,00

5 pomniejszona o:

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowychh w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

 2      

6 242,99

7  6 936,51      

6 936,51 rocznie na 1 ucznia  

578,04 miesięcznie/1 ucznia

5 202,38 rocznie na 1 ucznia  

433,53 miesięcznie/1 ucznia

Zaktualizowana statystyczna  liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Drezdenko w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych

LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI -  PKD 2021  (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę 

uczniów pozycja 6)                                                                 

100% PKD

PKD /12 m-cy

75% PKD

PKD /12 m-cy

 Kwota wydatków bieżących  w 2021 r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla szkół podstawowych, w 

których zorganizowano oddział przedszkolny

Określenie dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych podstawowej kwoty dotacji, o której mowa 

w  art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych

2 pomniejszona o:

Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 29 października 2021 r.
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