
Zarządzenie  Nr 540/22 

Wójta Gminy Cmolas 

 z dnia 23 maja 2022r. 
 

w sprawie: ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla szkół publicznych, szkół 

niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz uczniów niepełnosprawnych w Gminie Cmolas na rok 2022  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 )  oraz na podstawie, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 3, art. 

25 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U z 2020r. poz.17),Uchwały Nr XXXIV/234/18 Rady Gminy w Cmolasie z 

dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych 

publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, 

szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny 

prowadzącym na terenie Gminy Cmolas, trybu kontroli prawidłowości pobrania i 

wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania i Uchwały  Nr 

XXXIII/244/21 Rady Gminy w Cmolasie  z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w których zorganizowano 

oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 

października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.   

 

zarządzam co następuje 

 

§ 1 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w której 

zorganizowano oddział przedszkolny niebędącej szkołą specjalną niespełniającej warunków 

o których mowa w ustawie  nie wyłonioną w drodze konkursu od 01.01.2022 roku w wysokości 

ustalonej w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Cmolas,  w wysokości równej 90% podstawowej kwoty dotacji 

dla szkół podstawowych  w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości 

10.682,48 zł. (słownie złotych: dziesięć  tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 48/100)  
 

§ 2 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji dla publicznych szkół podstawowych w których 

zorganizowano oddział przedszkolny niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi 

od 01.01.2022 roku w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych 

w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości ustalonej w budżecie wydatków 

bieżących ponoszonych w oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Cmolas, 

w wysokości 11.869,42 zł. (słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 

42/100). 

 

§ 3 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji dla klas (I – III)  dla  publicznych szkół i niepublicznych  

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami 

specjalnymi w wysokości stanowiącej  iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej ogólnej subwencji dla JST w wysokości 12.904,45 zł. (słownie złotych: dwanaście 



tysięcy dziewięćset cztery 45/100). oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół niebędących 

specjalnymi. 

§ 4 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji dla klas (I – III)  dla niepublicznych szkół w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego  ( w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej) 

tj.  w wysokości  12.904,45 zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset cztery 45/100). 

 

§ 5 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji dla klas (IV – VIII)  dla  publicznych szkół, w których 

jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi 

w wysokości stanowiącej  iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

ogólnej subwencji dla JST w wysokości 12.472,31 zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt dwa  31/100) oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół niebędących 

specjalnymi. 

 

§ 6 

 

Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi – 1,2961. 

 

§ 7 

 

Ustala się kwotę miesięcznej dotacji na jednego ucznia dla uczniów lub słuchaczy 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych 

społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń 

o potrzebie kształcenia specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów lub słuchaczy szkół 

podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i klas szkół 

ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych 

specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego  na poziomie wysokości równej kwocie 

przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 

gminę Cmolas z uwzględnieniem wagi P5 metryczki oświatowej, co stanowi kwotę 9.307,70zł.  

(słownie złotych:  dziewięć tysięcy trzysta siedem  70/100). 

 

§ 8 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji na jednego ucznia dla uczniów lub słuchaczy 

niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego) - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy – na poziomie wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Cmolas z uwzględnieniem wagi P7 



metryczki oświatowej co stanowi kwotę 23.934,08zł. (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące 

dziewięćset trzydzieści cztery  08/100). 

  

 

 

§ 9 

 

Ustala się podstawową kwotę dotacji na jednego ucznia – dla dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w szkołach (z wyjątkiem 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie 

odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych) - wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy  na poziomie wysokości równej w kwocie przewidzianej na jednego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Cmolas 

z uwzględnieniem wagi P8 metryczki oświatowej co stanowi kwotę 63.159,37 zł.  

(słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć  37/100). 

 

§ 10 

 

 

Ustala się podstawową  kwotę dotacji na jednego ucznia dla dzieci niesłyszących, 

słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń 

o potrzebie kształcenia specjalnego) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy na poziomie wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Cmolas z uwzględnieniem wagi P 67 

co stanowi kwotę 63.159,37 zł.  (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt 

dziewięć  37/100). 

 

§ 11 

Ustala się podstawową  kwotę dotacji na jednego ucznia dla dzieci niewidomych, 

słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na 

podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy na poziomie wysokości równej kwocie 

przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 

gminę Cmolas z uwzględnieniem wagi P 72 co stanowi kwotę 23.934,08zł. (słownie złotych: 

dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery  08/100). 

 

§ 12 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Cmolas. 



 

§ 13 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 


