
R$o .cco3" il. )n)O

Nr dz. RP/01/20:

1tt

\(

Na 30,09.2019 PrzYjqto:

&3020

&4010

&4040

&4110

&4120

95 347,-

L 843 748,-

102 067 ,-

384769,-

48160,-

a powinno byi wg budietu na 2.20L9r.:

98 097,-

2 269 552,

156 650,-

433 960,"

61 950,-

RAZEM WZROST:

R62nica:

2750,-

425804,-

54 583,-

49 Lgt,-

13 190,-

544798,-

1495,34

124,6L

93,46

przyjmujqc 40 dzieci przez1"2 miesiqcy daje zani2enie dla przedszkola niepublicznego 44 860,80 PLN

Nadmieniam 2e dla pozostalyclr placowek o$wiatowych zrniany w bud2ecie zwiqkszajqce

fundusz plac wynikajqce z podwy2ek ptac zostaly przez Radq Gminy zaakceptowane poprzez kolejne

Podzielii przez liczbq dzieci 364,33

Podzielii przez 12 miesiqcY

75%PKD

zmiany Bud2etu GminY.

Za zalatwienie mojej pro6by wyra2am podziqkowanie.

Z powa2aniem Radny Gminy Sierakowice

/9u) a/ zeY '*,#,>'1-*:-^:fu)/"
oz zododl\SVifi

Pan Tadeusz Ko

W6jt Gminy

Sierakowice

Proszq Pana WOjta o udzielenie odpowiedzi na nastepu ce pytania dlaczego wyliczajqc

dotacjq dla niepublicznych przedszkoli wedlug stanu na dzief 30 9 r. nie ujqto obligatoryjnYch
w zwiqzku z uruchomieniempodwy2ek plac :nauczycieli oraz nieuniknionego wzrostu funduszu

w przedszkolu ,,Zielony Wiatraczek" dodatl<owo 2 oddziat6w co w efe

dotacji dla niepublicznych przedszkoli na caly 2.0L9 rok'
cie spowodowato zani2enie

Poni2ej podajq obliczenie ile ta obni2ka prawdopodobnie wyniosla:

W poszczeg6lnych paragrafach do obliczeri
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dnia2L.O1,.22O r
URZ{D GMtNy Sierakowice

21, 01, 2020
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fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00
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Pan l

I

Ryszard Fiasecki
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W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2020r. (data wptywu do tuft. urzqdu 21.01.2020r) uprzejmie

informqiq, 2e zgodnie z iego zawarto6ci4 merytoryczn4 zostato $no potraktowane jako zapytanie
w rozumieniu art.24 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o s{morz4dzie gminnym (D2.U.201g
poz.506 ze zm.). Odnoszec siq do pytaf uwzglgdnionych w ww. zanv{aniu uprzejmie informujq, 2e

1. W planie finansowym na 2019r. uwzglqdniono wydatki, kt6re b,yN zwi4zane z utworzeniem od

wrze6nia 2019r. kolejnych 2 oddzial6w przedszkolnych w Przedslkolu nr 2,Zielony Wiatraczek"
w Sierakowicach.

2. Takiak wskazano w przekazanym Panu piSmie nr RSO.0003.13.2d19 z dnia 4 grudnia 201g roku -
wynagrodzenia nauczycieli w okresie od 01.09.2019r. do 31j2.2019r. w ka2dym z przedszkoli dla

kt6rych Gmina Sierakowice jest organem prowadzecym uwzglq{niaty podwy2kq, o kt6rej mowa

w rozporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 20!9 r. zmieni4jqcym rozporzqdzenie

w sprawie wysoko6ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasidniczego nauczycieli, o96lnych

warunk6w przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz vtynagradzania za pracq

w dniu wolnym od pracy (Oz.U. z 2019 r., poz. 1587). Wzrost I wynagrodzef nauczycieli zostat
uwzgledniony w obliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

i

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli (tat< jak ju2 wcze6niej przekazano Panu na posiedzeniu

Komisji Rewizyinej Rady Gminy Sierakowice w dniu 1 1.03.2019 r.) jest obliczana zgodnie

z obowiazrJacymi w tym zakresie przepisami prawa fi. ustawq: z dnia 21 pafldziernika 2017 r.

o finansowaniu zadari o6wiatowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 17) qraz uchwatq NR X/127119 RADY

GMINY SIERAKOVUCE z dnia 3 wrze6nia 2019 r. w sprawie trybu gdzielania i rozliczania dotacji dla

niepublicznych plac6wek wychowania przedszkolnego oraz szk6l prgwadzonych przez podmioty inne

ni2 iednostki samorz4du terytorialnego, dla kt6rych Gmina Sierakowipe jest organem rejestrujqcym.

4. Przedstawione przezPana wartoSci w Dziale 80104 $3020, $4O1O,i$+O+0, $4110, $4120 wg stanu na

30.09.2019r. wynikaj4 z planu finansowego dla przedszkoli public4nych na okres do kofica roku

bud2etowego 2019 ($.3020, planowany byt na poziomie 95 5OO zl, a niejak Pan podat 95 347 zt.).

W obliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych nale2y uwzglqdhia6 og6t wydatk6w poniesionych

w przedszkolach publicznych, nie oblicza sie dotacji tylko o ww. wskazane przez Pana wydatki
zaplanowane na tych paragrafach

W kolumnie cW. ,a powinno by6 wg bud2etu na 30.12.2019r." podat Pan wydatki, kt6re nie wynikaja

Sierakowice, dnia 03 lutego 2020r.

www.sierakowice.pl


