
    Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 – I aktualizacja 

 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2021, poz. 1930 z późn. zm.) Gmina Świebodzice ogłasza podstawową kwotę dotacji. 

Podstawowa kwota dotacji ulega zmianie zgodnie z art. 44 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych. 

 

I. Niepubliczne przedszkola 

 

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli 

 

 

Roczna 

 

 

Miesięczna 75% podstawowej 

kwoty dotacji* 

14 940,75 zł 1 245,06 zł 933,80 zł 

*Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 

3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 

75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 
 

 

 

Statystyczna liczba uczniów dla 

niepublicznych przedszkoli 

Ogółem Uczniowie 

niepełnosprawni 

W tym objęci wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

385 15 6 

 

II. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego 

 

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla 

niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego 

 

 

Roczna 

 

 

Miesięczna 40% podstawowej 

kwoty dotacji* 

14 940,75 zł 1 245,06 zł 498,02 zł 

*Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w art. 21 ust. 3, 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 
 

 

 

Statystyczna liczba uczniów dla 

niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego 

Ogółem Uczniowie 

niepełnosprawni 

W tym objęci wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

385 15 6 

 

Uwaga 

W związku z aktualizacją kwota dotacji uległa zmianie i zgodnie z art. 43 ust. 4 suma kolejnych 

przekazywanych części dotacji, stanowi różnicę między dotacją wg stanu na pierwszy dzień obowią-

zywania zaktualizowanej podstawy kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazywanych od po-

czątku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania 

zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji. 

 



1. Niepubliczne przedszkola: 

11 205,60 – (818,35 x 4):8 = 991,52 zł 

 

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego: 

5 976,24 – (436,45 x 4 ): 8 = 528,80 zł 

 

Aktualizacja obowiązuje od dnia 1 maja 2022 r. 

 

 

 

 

 

Sporz. A.Pawlica 


