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Pan Tadeusz Kobiela

W6jt Gminy

Siera kowice

W zwiqzku z opublikowaniem na BIP Zarzqdzenia W6jta Nr 009/2020 z dnia 10.0L.2O2O r.

w kt6rym ustalono dotacjq na jedno dziecko w niepublicznych przedszkolach w wysoko6ci 5L6,44,-zl
pozwolitem sobie obliczyd 2e ta dotacja winna wynosii 550,79,-zf . Obliczenia wykonalem w oparciu
o dane z Budietu przyjqtego przez Radq Gminy na posiedzeniu w dzied 10.12.2019 r. /w zmianach

bud2etu uchwalanych przez Radq w dniu 30.12.201.9 r. nie bylo wydatk6w dotyczqcych przedszkoli/.

Dlatego za zgodq Pana W6jta proponujq spotkanie z pracownikami Gminy kt6rzy
obliczali wysoko6d wy2ej wymienionej dotacji celem wyjaSnienia skqd sq r62nice w obliczeniach.

W zalqczeniu przekazuje moje obliczenia wedlug algorytmu przekazanego na szkoleniu w Gdafsku.
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Oblicxenia dCItacli dla przedsxk*li mlepublicznyeEr w Gmimie

Sierakumrice ma ?*3ffi r"

Przyjqto wydatki przedszkoli publicznych wg bud2etu na dziefi t0.12.20L9r.:

&3020 98 097,-

&4010 2269 552,-

&4040 156 650,-

&4110 433 960,-

&4L20 - 61" 950,-

&4170 7 300,-

&4190 4 000,-

&4210 70 000,-

&4240 L0 600,-

&4260 71000,-

&4270 10 600,-

&4280 3 600,-

&4300 30 000,-

&4360 3 300,-

&44LO 1000,-

&4430 3 020,-

&4520 t1-520,-

&4700 2 500,-

&80195 to7 453,-

Wydatki ZEAS 94 489,-

Oplaty za przedszkole -1"00 000,-

RAZEM: 3350591,-

Podzielii przez liczbq dzieci 364,33 l38O,2Ol 88!2,71.'

Podzielii przez 12 miesiqcy 734,39

75%PKD 550,79 PLN
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SleRaK0urcg
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
NrP 589-10-18-894

RSO.0003.2.2020

fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl

Sierakowice, dnia 14 lutego 2020r.

Pan

Ryszard Piasecki

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2020r. (data wptywu do tut. urzqdu 31.01.2020r) uprzejmie

informr.de, 2e zgodnie z jego zawarto6ci4 merytorycznq zostato ono potraktowane jako zapytanie

w rozumieniu art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2019

poz.506 ze zm.). Odnoszqc siq do pWaf uwzglqdnionych w ww. zapytaniu uprzejmie informujg, 2e

w zalqczonych wyliczeniach przyjqt Pan cze56 danych z planu finansowego zarok bud2etowy 2019

i czq56 danych za rok 2020, co w obliczaniu podstawowej kwoty dotacji nie jest prawidtowym

podejSciem.

W zalqczeniu przesytam Panu wyliczenie podstawowej kwoty dotacji, kt6ra byta podstawa

ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 (Zarzqdzenie 009/2020 W6jta Gminy Sierakowice

z dnia 6 stycznia 2020r, w sprawie ustalenia wysoko6ci dotacji udzielanej dla niepublicznych szk6t,

oddziat6w przedszkolnych w niepublicznych szkotach podstawowych w kt6rych zorganizowano oddziat
przedszkolny, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w roku 2020

z bud2etu Gminy Sierakowice).

W zwiqzku z zalqczeniem wyliczenia z danymi finansowymi nie ma potrzeby organizowania

dodatkowych spotka6.

Zatqcznik

1. Wyliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na2020r.

Gminy

k Mazur

www.sierakowioe.pl



r,ran rvy<rtrrk6rv bicz4cych dra p,,.d jfifi','ii',iJgfr,ji,,::,;,o,Tu"fl.r#['*Ji* 
!;,ft;:*t,,,;j{j,1,'-,flfn,o*n na <rz.ie rr 0 r _0 r-2020r rraZIiAS Sicr{lkorvicc

Kwotg dolacji ns driocko niopsrnosprEwno ; pomniojszamy wydarki o kworq o,oo 21, poniowa2 w prrodszkoru nl6 madri6ci niepolnosprawnych.

Wczogno wrpoma0anle rozwolu
licrba dz. w przsdsrkolu.
kyrota na 1 dziecko nriesiocznio
kwota na 1 dziecko rocznio..

kwola subwsncii oQ6lerrl
llclba dzreo w subwencii

' liczba dzjoci wQ slanu SIO na 3O.OC_2019" sltswka wg me(ryczkt subwencii ogwialowoi na rok 2010

5
418,48

5 021,78
80 348,55

l6

Dzial Rozdzlrl
TreSC

801

80104 ,aodtthol.

/vydstkt osobws ni.z.r,czore oiililliiii-- 98 097,0(

, ,s, 55ro(

30?0

40 r0 /Vynagrodasnir o!obow0 prscqr.ik6w
4040 )odrlkoBo v/yns0rodzooro roqno
41 10 SklEdkr na ub6apioeonia spolocrno 133 960.0(
{ 1?0

;klcdki na Iundu!. Prory oror Solirltruicio,"y Fr"d.*
rV.prrcis O!6b Niop6loorprswnych 61 050,0(

1170 [!nogrodaonir b!ro!obowo 7 300,0t
1 190 \agrody konkurrow!

a2r0 kiup mrtorhlow i wyposs2onia 70 000.0(
4240 Za\up pomocy nsukosrch, dydaktycanycl I kgiqzek r0 600,0(

;i 06"0(
1260 Idkup ono.gri

42t0 il,-ry_:I:19l,*v'h _
4280 aokup usiug :drowolnych I 600.0(
4300 lBk!p u!lug poro.lalyci

30 000,o
4360 )pla(o a lylul! ,skupu lrtlug iotokorhunikocajnych 3 300.01

44 t0 Padrgls !luibowo tr{i)wg
qdiho oplsty i !kladki

I 000.01

]E6T
1 I 520.0(

4d30

4520 Jplrty no zoca,sdnorlok !amoftEdu loryiorialno0o

,a 700 szxorula prEcNoil6w niebgdqcych cztontarnr iorprm
rlulby clNiklsi 2 500,0(

En!
4?10 l{lup malonot6w i wyporgronia
4300 laiup uddg pozottolych

12 050,0(

4700 Szkotsnr pruwnikdw nrcUqOfcyctr cJlntrmi torpuru
ttuzby rterlnoj

801a0 0r0.nE0crr nauir i motod p,rcy dts dliar
rdd:ialrch prcdtrkolnydr w rztoiEci I
onych lormech wchwrnia ougdtrkoi
Wynsgrodaonig orobowd prrcomikiw1010

4010 Sodatkso wynaorodzonio roctno 5 580,0(.il 10 Sklsdkr ns ubozptocaBnia ioolocrno
iktodki n6 Fundu.z prtcy

r I 232,0{

116:o(
0,0(

,t!20

42 r0
801 05

30?0
I 730,0

r 16 520,01

J 402 074,0t

4440 )dprBy n! !rkladow tunduiz
laagtn

ogorneJ hczby uczrli0w I dzioci) / ztl

sc
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E
o kwoly p?owidztanoj na rok bud?olowy w czg$ci subwoncji oswialowej _ wczosno wspoma0snie

l 16 81 0,2,

-r50 000.0(

0.0(

-25 108.9(

I rczba dlaeo w Drzodszkolr 3 404 375,!,

Liczba missigcy w roku 4l

Ootacia na I dziocko

{Jotacji 688,5!

516.ar

l.ic/ba.Uc1ilrow r dzrsci o96t€m slan na 30.0g 201g
wyoatkr oqotom na ZEnS 3596

019 539.00
019 539,00
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