
ZARZĄDZENIE NR VIII/11/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie  ustalenia  podstawowej kwoty dotacji oraz  statystycznej liczby uczniów w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Orzesze, ustalenia wydatków ponoszonych  na 

ucznia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1, art. 12 ust. 1 i 2, art.17 ust.3 oraz art.51 ust. 3 ustawy 
z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XL/544/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych

przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby

prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich

pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 7223)

zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Wysokość  podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi  10.285,24zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 857,10 zł.

2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynosi 7.026,28zł, co w przeliczeniu na miesiąc 
wynosi 585,52zł.

3. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego 
do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Orzesze w roku 2019 wynoszą  9.178,33zł, co 
w przeliczeniu na miesiąc wynosi 764,86zl.

4. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem  Orzesza 
i uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto 
Orzesze w roku 2019 wynoszą 6.040,39 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi  503,37zł.

5. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2019 roku wynosi 
642,83 zł.

6. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia 
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2019 roku wynosi 573,65 zł.

§ 2. Kwoty, o których mowa w § 1 obliczono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze w 2019 roku wynosi 527.

2. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze 
w 2019 roku wynosi 345.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Edukacji.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr VIII/11/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 15 stycznia 2019 r.

1. Wysokość planowanych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych na 2019r.:

rozdział 80104 Przedszkola 4.869.782,00 zł
Centrum Usług Wspólnych * 80.392,00 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.473,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

1.185.183,00 zł
184.454,00zł

Razem: 6.337.284,00 zł

*19,87% wydatków CUW

2. Wysokość planowanych wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach 
podstawowych na 2019r.:

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.138.238,00 zł
Centrum Usług Wspólnych * 36.939,00 zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.483,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

784.049,00 zł
64.526,00zł

Razem: 3.039.235,00 zł

*9,13% wydatków CUW

**60,43% wydatków w rozdziale 80148 (jako udział procentowy dochodów z opłat za 
wyżywienie przedszkolaków w dochodach za wyżywienie ogółem)

3. Planowane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie 
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych na 2019r.:

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 61.900,00 zł
rozdział 80104 Przedszkola 99.000,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przedszkola
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - oddziały przedszkolne

566.000,00 zł
365.000,00zł

Razem:                                                                                                                             1.091.900,00 zł

4. Wysokość  podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w przedszkolach publicznych

L.p. Treść Wartość

1. Planowane wydatki bieżące w przedszkolach na 2019r. 6 337 284,00

2. Planowane dochody budżetowe w przedszkolach na 2019r.   (opłaty za wyżywienie 
i korzystanie z wychowania przedszkolnego) 665 000,00

3.

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 
niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby  uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach

413 069,63
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4.

Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach oraz 
statystycznej liczby  dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych 
w przedszkolach

44 598,78

5.
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach oraz statystycznej 
liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach

0,00

6. Obciążenie netto budżetu (1-(2+3+4+5) 5 214 615,59

7. Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli 527

8. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach 20

9. Różnica:  (7-8) 507

10. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu: (6/9) 10 285,24

11. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu na miesiąc: 10/12 m-cy 857,10

5. Wysokość podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach 
podstawowych

L.p. Treść Wartość

1. Planowane wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych na 2018r. 3 039 235,00

2.
Planowane dochody budżetowe w oddziałach przedszkolnych na 2018r. (opłaty za 
wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych )

426 900,00

3.

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami 
niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych oraz statystycznej liczby  uczniów 
niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych oddziałach 
przedszkolnych

223 524,83

4.

Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych 
oraz statystycznej liczby  dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych 
w oddziałach przedszkolnych

49 058,66

5.

Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych oraz 
statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych 
oddziałach przedszkolnych

0,00

6. Obciążenie netto budżetu (1-(2+3+4+5) 2 339 751,51

7. Liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 345

8. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych 12

9. Różnica: (7-8) 333
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10. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkole 
podstawowej: (6/9) 7 026,28

11. Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych  na miesiąc: 
10/12 m-cy 585,52

6. Planowane dochody z dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
wynoszą:

rozdział 80104 Przedszkola
rozdział 80149 dotyczący przedszkoli

526.125,00 zł
35.075,00zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
rozdział 80149 dotyczący oddziałów przedszkolnych

325.496,00 zł
2.806,00zł

Razem:                                                                                                                             889 502,00 zł

7. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego 
do przedszkola publicznego

( 5.214.615,59zł – 561 200,00  zł) : 507 uczniów = 9.178,33 zł rocznie

        9.178,33 / 12m-cy = 764,86zł/m-c

8. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego 
do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej

(2.339.751,51 zł – 328 302,00,00  zł) : 333 uczniów = 6.040,39zł rocznie

        6.040,39 / 12m-cy = 503,37zł/m-c

9. Planowana wysokość miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2019 roku wynosi :

0,75 x 857,10 zł/ucznia = 642,83 zł/ucznia

11. Planowana wysokość miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia 
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2017 roku wynosi :

0,75 x 764,86 zł/ucznia = 573,65 zł/ucznia
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