
Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.114.2015 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 15 września 2015 r.

Zasady wyliczenia kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem Gminy 
Zdzieszowice, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Zdzieszowice

W związku żart. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dź. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się zasady wyliczenia kosztów wychowania przedszkolnego ucznia 
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zdzieszowice.

§ 1.1. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dany miesiąc za uczniów niebędących mieszkańcami 
Gminy Zdzieszowice a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice 
wylicza się według poniższego algorytmu:
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Kwp -  miesięczny koszt wychowania przedszkolnego 

Wb -  wykonane wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli

Ustalając wydatki bieżące należy ująć wydatki za dany miesiąc w następujących rozdziałach budżetowych:

1) 80104 przedszkola -  wydatki bieżące ujęte w planach finansowych przedszkoli

2 )  80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące ujęte 
w planach finansowych przedszkoli

3) 80114 -  zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki bieżące podzielone przez sumę 
oddziałów w przedszkolach , szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjum oraz pomnożyć 
przez ilość oddziałów w przedszkolach.

O - wykonane opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W - wykonane opłaty za wyżywienie.

Dc - miesięczna kwota dotacji celowej na dziecko, o której mowa w art. 14 d ust.l i 4 ustawy o systemie 
oświaty. Kwota miesięcznej dotacji na 1 dziecko otrzymanej z budżetu państwa obliczana jest jako iloraz 
rocznej kwoty dotacji celowej oraz liczby dzieci, na które została ona naliczona ( wg. SIO na 30 września 
roku poprzedniego) podzielona przez 12 miesięcy.

Lu - liczba uczniów w przedszkolach publicznych . Do obliczenia miesięcznej liczby uczniów 
w przedszkolach należy przyjąć liczbę uczniów na pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego wg informacji 
otrzymanej od dyrektorów przedszkoli.

§ 2. 1. W okresie przerwy wakacyjnej należy uwzględnić liczbę uczniów wskazaną na dzień 1 czerwca.

2. W przypadku przyjęcia rezygnacji z uczęszczania do przedszkola dziecka zamieszkałego poza terenem 
Gminy Zdzieszowice w trakcie miesiąca oraz korzystania z dyżuru wakacyjnego, obliczoną kwotę kosztu na 
1 ucznia dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni korzystania z wychowania przedszkolnego.

§ 3.1. Dyrektorzy publicznych przedszkoli przekazują do BA-EO w Zdzieszowicach do 5 dnia każdego 
miesiąca, za dany miesiąc, pisemną informację zawierającą;

a) Imienny wykaz uczniów zamieszkałych poza Gminą Zdzieszowice ze wskazaniem ich adresu zamieszkania wraz 
z podaniem gminy,

b) Liczbę uczniów zapisanych w danym miesiącu do przedszkola na pierwszy dzień danego miesiąca .
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2. Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego podlega ponownemu przeliczeniu po każdej zmianie 
któregokolwiek składnia, o którym mowa w § 1.

§ 4. 1. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach oblicza koszty wychowania 
przedszkolnego na 1 ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Zdzieszowice 
i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wraz z wykazem uczniów, o któiym mowa w § 3 ust.l pkt 
a do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni celem wystawienia księgowej noty obciążeniowej dla gmin 
zamieszkiwanych przez ucznia.
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