
ZARZĄDZENIE NR 399/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dziecka 
zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, a uczęszczającego do przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Krapkowice, o którym mowa w art. 79 a ustawy o systemie oświaty

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 
1515 ze zm.), art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady wyliczenia kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem 
Gminy Krapkowice, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krapkowice według załącznika 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Krapkowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 399/2016

Burmistrza Krapkowic

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Procedura obliczania kosztu wychowania przedszkolnego dziecka w publicznym przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Krapkowic od 01.01.2016 r.

Zgodnie z art. 79 a ustawy o systemie oświaty, jeżeli do publicznego przedszkola prowadzonego przez 
gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 
wychowania przedszkolnego.

1. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dany miesiąc za uczniów niebędących mieszkańcami Gminy 
Krapkowice, a uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice wylicza się 
według poniższego wzoru:

gdzie:

Kwp – miesięczny koszt wychowania przedszkolnego ucznia,

Wb – planowane wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na utrzymanie publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Krapkowice,

O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w gminie, stanowiące dochody budżetu gminy,

W – opłaty za wyżywienie w gminie, stanowiące dochody budżetu gminy,

Dc – roczna kwota dotacji celowej na jednego ucznia, o której mowa w art. 14d ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) otrzymanej przez gminę,

Ld – średnioroczna liczba uczniów odpowiednio w publicznych przedszkolach z danego okresu 
rozliczeniowego,

2. Przy naliczeniu miesięcznego kosztu wychowania przedszkolnego uwzględnia się średnią liczbę uczniów 
uczęszczających do publicznych przedszkoli z danego okresu rozliczeniowego, liczoną jako średnią arytmetyczną 
sumy uczniów, podzieloną przez liczbę miesięcy danego okresu rozliczeniowego, stosując poniższy algorytm:

Gdzie:

Ld – średnioroczna liczba uczniów odpowiednio w publicznych przedszkolach z danego okresu 
rozliczeniowego

Ld1,2,…,n – liczba dzieci ogółem w poszczególnych przedszkolach w poszczególnych miesiącach roku 
kalendarzowego

n – liczba miesięcy okresu rozliczeniowego

3. Do wydatków bieżących zalicza się zaplanowane wydatki wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S za miesiąc, 
za który naliczane są koszty.

4. W przypadku przedszkoli publicznych od zaplanowanych wydatków odlicza się:

- wydatki inwestycyjne (paragraf 6050),

- wydatki na zakupy inwestycyjne (paragraf 6060).
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5. Ponadto w przypadku zespołów szkolno-przedszkolnych od zaplanowanych wydatków odlicza się również:

- przeliczony proporcjonalnie na liczbę etatów nauczycieli szkolnych rozdział 80195 paragraf 4440 – odpisy 
na zakładowy fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli,

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,

- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

- dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- przeliczony proporcjonalnie na liczbę etatów nauczycieli szkolnych rozdział 80146 – doskonalenie nauczycieli,

- przeliczony proporcjonalnie na liczbę uczniów korzystających ze stołówki rozdział 80148 – Stołówki szkolne 
i przedszkolne.

6. Do zaplanowanych wydatków bieżących dolicza się:

- przeliczony proporcjonalnie na liczbę uczniów i dzieci przedszkolnych koszt zespołu obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół -  rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

7. W okresie przerwy wakacyjnej należy uwzględnić liczbę uczniów wykazanych na dzień 1 czerwca.

8. W przypadku przerwy przyjęcia rezygnacji z uczęszczania do przedszkola uczniów zamieszkałych poza 
terenem Gminy Krapkowice w trakcie miesiąca, obliczoną kwotę kosztu na jednego ucznia dzieli się przez ilość 
dni w danym miesiącu i mnoży przez liczbę dni korzystania z wychowania przedszkolnego.

9. Rozliczenia kosztów dokonuje się na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-28 S i Rb-27 S 
oraz informacji przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych.  Koszty wyliczane są miesięcznie, 
za wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie koszt wylicza się na podstawie miesiąca listopada. Dokładne rozliczenie 
za miesiąc grudzień następuje w miesiącu styczniu następnego roku wraz z rozliczeniem rocznym.

10. Noty obciążeniowe wystawiane są kwartalnie. A w styczniu następnego roku, następuje wyrównanie 
roczne.

11. Do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego dokonuje się rozliczenia kosztów wychowania 
przedszkolnego wg planu wydatków na dzień 31 grudnia roku ubiegłego.
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