
1. 4 645 508,54 zł

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu 

gminy 
109 600,00 zł

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych 

przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy
253 600,00 zł

sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy dla dzieci niepełnosprawnych z danymi rodzajami 

niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby dzieci 

niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 

przedszkolach 

127 546,93 zł

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z 

użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

przedszkoli
-

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w 

przedszkolach oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 

przedszkolach oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych przedszkolach 

-

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację 

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

września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty", 

w tych przedszkolach

-

3. 4 154 761,61 zł

4. 326

5. 10

6. -

7. 316

8. 13 147,98 zł

9. 1 095,66 zł
10. 821,75 zł

Andrespol, dnia 

18.01.2023r.

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI (PKD) DLA PRZEDSZKOLI NA ROK 2023 r.

według planu na dzień 01.01.2023 r.

Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę

przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki

bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają

50 % ich zaplanowanych wydatków bieżących

2. pomniejszone o

Kwota wydatków bieżących w roku 2023 do obliczenia dotacji

Kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych na ucznia miesięcznie 75 %

Miesięczna kwota dotacji dla publicznego przedszkola obowiązująca 

od miesiąca stycznia 2023r. wynosi – 1095,66zł.

Miesięczna kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola obowiązująca 

od miesiąca stycznia 2023 r. wynosi – 821,75 zł.

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę (dane wg SIO: 30 września 

2022r.)

Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach (dane wg SIO: 30 września 2022r.)
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach (dane wg SIO: 

30 września 2022r.)

Statystyczna liczba uczniów do obliczenia dotacji

Kwota dotacji dla publicznego przedszkola – 2023 rok

Miesięczna kwota dotacji na ucznia publicznego przedszkola



       


