
ZARZĄDZENIE NR 36/21 
BURMISTRZA NASIELSKA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu 
dotacji oświatowych 

 Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020 r. 2029 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nasielsk ogłasza się informację o: 

1) podstawowych kwotach dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą”, 

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub 
uczestników zajęć rewalidacyjno–wychowawczych w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy, 

- stanowiące załączniki nr 1-2 do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Nasielska 
 
 

mgr Bogdan Ruszkowski 
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Załącznik Nr 1 
 

do zarządzenia Nr 36/21 
Burmistrza Nasielska 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2021 r., określonej  
zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) 

 

LP. Określenie dla przedszkoli podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w  art. 12 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

 

1 
Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych 

3 362 800,72 

2 pomniejszona o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Nasielsk, stanowiące dochody budżetu gminy 

90 000,00 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk opłaty za 
wyżywienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk, 
stanowiące dochody budżetu gminy 

0,00 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nasielsk  na uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w 
przedszkolach oraz statystycznej liczby tych uczniów niepełnosprawnych z 
danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach (statystyczna 
liczba uczniów =  ) * 

79 755,45 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk wydatki 
bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli 

0,00 

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Nasielsk na dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w przedszkolach oraz statystycznej liczby dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach 
(statystyczna liczba uczniów = )** 

32 680,28 

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Nasielsk na uczestnika zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczestników 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach (statystyczna 
liczba uczniów = )*** 

0,00 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk wydatki 
bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1457, z późń. zm.), w tych przedszkolach 

0,00 

 

3 
Kwota wydatków bieżących w 2021 r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla 
przedszkoli 3 160 364,99 

4 
Statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk (stan wg 
SIO na 30 września 2020 r.) w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych 

336 

5 pomniejszona o: 
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach 
(stan wg SIO na 30 września 2020 r.) w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

4 

6 STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 332 

7 
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI -  PKD 2021 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną 
liczbę uczniów pozycja 6) 

9 519,17 

*statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach z danymi rodzajami niepełnosprawności (stan wg SIO na 30 września 2020 r.) 
w  rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

**statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (stan wg SIO na 30 września 2020 r.) w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

***statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (stan wg SIO na 30 września 2020 r.) w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

100% PKD 9 519,17 rocznie na 1 ucznia 
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PKD /12 m-cy 793,26 miesięcznie/1 ucznia 

75% PKD 7 139,38 rocznie na 1 ucznia 

PKD /12 m-cy 594,95 miesięcznie/1 ucznia 

40% PKD - rocznie na 1 ucznia 

40% PKD/12 m-cy - miesięcznie/1 ucznia 
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Załącznik Nr 2 
 

do zarządzenia Nr 36/21 
Burmistrza Nasielska 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których  
zorganizowano oddział przedszkolny, na 2021 r., określona zgodnie z art. 12 ust. 
2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2029) 

 

LP. Określenie dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w 
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

 

1 
Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o 
finansowaniu zadań oświatowych 

1 694 911,60 

2 pomniejszona o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu 
gminy 

0,00 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk opłaty za 
wyżywienie w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
stanowiące dochody budżetu gminy 

0,00 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nasielsk na uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby 
uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w 
tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (statystyczna 
liczba uczniów = ) * 

217 220,12 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk wydatki 
bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej na prowadzenie tych szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddziały przedszkolne z przeznaczeniem na te oddziały 
przedszkolne 

0,00 

5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Nasielsk na dzieci objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych (statystyczna liczba dzieci = )** 

49 020,42 

6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Nasielsk na uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych (statystyczna liczba uczniów= )*** 

0,00 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Nasielsk wydatki 
bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u 
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 
poz. 1457, z późn. zm.), w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 

0,00 

 

3 
Kwota wydatków bieżących w 2021 r. - do obliczenia Podstawowej Kwoty Dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny 1 428 671,06 

4 
Statystyczna ogólna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Nasielsk (stan wg SIO na dzień 30 września 2020 r.) w rozumieniu art.11 
ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

330 

5 pomniejszona o: 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w  tych oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan wg SIO na dzień 30 
września 2020 r.) w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

7 

6 STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW DO OBLICZENIA PKD 323 

7 
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI - PKD 2021 (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną 
liczbę uczniów pozycja 6) 

4 423,13 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 23BBE038-7D9E-41C5-8457-1AAC601D9D75. Podpisany Strona 1



*statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z danymi rodzajami niepełnosprawności (stan 
wg SIO na 30 września 2020 r.) w  rozumieniu art.11 ust.1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

**statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan wg SIO na 30 
września 2020 r.) w rozumieniu art.11 ust.1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

***statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (stan wg SIO na 30 
września 2020 r.) w rozumieniu art.11 ust.1  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 
 
 

100% PKD 4 423,13 rocznie na 1 ucznia 

Kwota dotacji celowej z budżetu 
państwa w 2020 roku 

1 471,00 rocznie/1 ucznia 

Koszt wychowania 
przedszkolnego po odjęciu 
dotacji celowej z budżetu 
państwa 

2 952,13 rocznie na 1 ucznia 

Koszt wychowania 
przedszkolnego po odjęciu 
dotacji celowej z budżetu 
państwa / m-c 

246,01 miesięcznie/1 ucznia 
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