Zarządzenie Nr OK.0050.13.2022.UM
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia na rok 2022 podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre
Miasto oraz ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego,
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego
w niepublicznej szkole podstawowej
Na podstawie art. 12, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.) oraz na podstawie
§ 2 ust. 2, 4, 6, 7 i 8 Uchwały Nr LII/332/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom,
oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz przedszkolom realizującym wychowanie
przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy
Dobre Miasto oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 556), zarządzam, co następuje:
§1
1. Ustala się na rok 2022 podstawową kwotę dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Dobre Miasto w wysokości 11 446,60 zł.
2. Ustala się na rok 2022 podstawową kwotę dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto w wysokości
7 113,65 zł.
§2
1. Ustala się dla przedszkoli niepublicznych, na terenie Gminy Dobre Miasto, wysokość dotacji
miesięcznej na 1 wychowanka, w kwocie 715,41zł.
2. Ustala się dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), na terenie Gminy Dobre Miasto,
wysokość dotacji miesięcznej na 1 wychowanka, w kwocie 381,55 zł.
3. Ustala się dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto, wysokość dotacji
miesięcznej na 1 ucznia oddziału przedszkolnego, w kwocie 444,60 zł.
4. Ustala się dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach
podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, na terenie Gminy Dobre Miasto,
wysokość dotacji miesięcznej na 1 wychowanka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju
(na podstawie opinii, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), w kwocie 419,93 zł.
5. Ustala się dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach
podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, na terenie Gminy Dobre Miasto,
wysokość dotacji miesięcznej na 1 wychowanka z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niewidomego, słabowidzącego (na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), w kwocie 1 449,75 zł.
6. Ustala się dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach
podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, na terenie Gminy Dobre Miasto,
wysokość dotacji miesięcznej na 1 wychowanka z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem
w tym zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
w kwocie 4 749,20 zł.
§3
1. Sposób wyliczenia podstawowej kwoty dotacji oraz dotacji miesięcznej przysługującej na 1
wychowanka przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Sposób wyliczenia podstawowej kwoty dotacji oraz dotacji miesięcznej przysługującej na
1 wychowanka oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, przedstawia
Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Sposób wyliczania dotacji, o których mowa w § 2 ust. 4, 5 i 6, przedstawia Załącznik Nr 3
do niniejszego Zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OK.0050.13.2022.UM
z dnia 18 stycznia 2022 r.
Sposób wyliczenia podstawowej kwoty dotacji oraz dotacji miesięcznej
przysługującej na 1 wychowanka przedszkoli niepublicznych,
w tym realizujących wychowanie przedszkolne w innych formach
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Liczba
uczniów

Wyszczególnienie
Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych
(wg SIO na 30.09.2021 r.)
Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych (wg
SIO na 30.09.2021 r.)
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
w przedszkolach publicznych (wg SIO na 30.09.2021 r.)
Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych
pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach (poz. 1
– poz. 2)
Kwota wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na prowadzenie
przedszkoli od 1 stycznia 2022 r. (w zł)
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, stanowiące dochody
budżetu gminy
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie
w przedszkolach publicznych, stanowiące dochody budżetu gminy
Suma iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla
gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności
(posiadających orzeczenie) w przedszkolach publicznych oraz statystycznej liczby
uczniów niepełnosprawnych
z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z
użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie
przedszkoli publicznych
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (posiadającym opinię) oraz
statystycznej liczby tych dzieci w przedszkolach publicznych
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (posiadającego orzeczenie o
potrzebie tych zajęć) oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych w przedszkolach publicznych
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o
których mowa w art. 90u u.o.s.o., w przedszkolach publicznych
Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli
(poz. 5 pomniejszona wydatki w poz. 6-12)
Roczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach prowadzonych
przez gminę (poz. 13 : poz. 4)
Miesięczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych (poz.
14 : 12 miesięcy)
Miesięczna kwota dotacji na wychowanka przedszkola niepublicznego po
uwzględnieniu 75% wskaźnika dotowania
Miesięczna kwota dotacji na wychowanka innej formy wychowania przedszkolnego,
po uwzględnieniu 40% wskaźnika dotowania
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OK.0050.13.2022.UM
z dnia 18 stycznia 2022 r.
Sposób wyliczenia podstawowej kwoty dotacji oraz dotacji miesięcznej
przysługującej na 1 ucznia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie
Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
w szkołach publicznych (wg SIO na 30.09.2021 r.)
Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych
w szkołach publicznych (wg SIO na 30.09.2021 r.)
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych (wg SIO na 30.09.2021 r.)
Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
w szkołach publicznych, pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych
w tych oddziałach (poz. 1 – poz. 2)
Kwota wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie gminy na prowadzenie oddziałów
przedszkolnych w szkołach publicznych od 1 stycznia 2022 r.
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych,
stanowiące dochody budżetu gminy
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie
w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych stanowiące dochody budżetu gminy
Suma iloczynów kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na
uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności (posiadających
orzeczenie) w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych oraz statystycznej liczby
uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych oddziałach
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane
z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,
z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (posiadającym opinię) oraz statystycznej liczby
tych dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (posiadającego orzeczenie
o potrzebie tych zajęć) oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy,
o których mowa w art. 90u u.o.s.o., w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych
Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę oddziałów
przedszkolnych w szkołach publicznych (poz. 5 pomniejszonych
o wydatki w poz. 6-12)
Roczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez gminę (poz. 13 : poz. 4)
Miesięczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych
w szkołach publicznych (poz. 14 : 12 miesięcy)
Miesięczna kwota dotacji na wychowanka oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, po uwzględnieniu 75% wskaźnika dotowania
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OK.0050.13.2022.UM
z dnia 18 stycznia 2022r.
Sposób wyliczenia miesięcznej dotacji przysługującej na 1 ucznia oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej, przedszkola niepublicznego oraz innych form
wychowania przedszkolnego z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niewidomego, słabowidzącego,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym zespołem Aspergera
oraz ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju
 Finansowy standard A podziału subwencji w zł (2021 r.): 6069,377
 Wskaźnik korygujący Di dla gminy (2021 r.): 0,9884018285
 Waga dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego
(na podstawie opinii, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) – (P69): 0,840
 Waga dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P71): 2,900
 Waga dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem
Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (P67): 9,500
 Waga dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach
(P54): 0,750
 Waga dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
(P55): 0,660
 Waga dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego, zlokalizowanych na terenach wiejskich (P56): 0,150
Wysokość dotacji przysługującej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - waga P69
[A x Di x 0,840] : 12 = [6069,377 x 0,9884018285 x 0,840] : 12 = 419,93 zł
Wysokość dotacji przysługującej na dziecko – niewidome, słabowidzące, z niepełnoprawnością
ruchową w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - waga P71
[A x Di x 2,900] : 12 = [6069,377 x 0,9884018285 x 2,900] : 12 = 1 449,75 zł

Wysokość dotacji przysługującej na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym
zespołem Aspergera- waga P67
[A x Di x 9,500] : 12 = [6069,377 x 0,9884018285 x 9,500] : 12 = 4 749,20 zł

Z up. BURMISTRZA
/-/
Janusz Filipkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

