
ZARZĄDZENIE NR VII/28/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia wydatków bieżących na ucznia w przedszkolach publicznych oraz oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Orzesze w 2015 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 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 79a, 90 ust. 1a, 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.)oraz § 3 pkt 1 i 3 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr IV/26/15 
z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2015 r. poz. 
403)

zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Planowane wydatki bieżące pomniejszone o planowaną kwotę dochodów z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Orzesze w roku 2015 wynoszą 7 799,78 złotych, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 649,98 
złotych.

2. Planowane wydatki bieżące pomniejszone o planowana kwotę dochodów z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o planowaną kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Orzesze w roku 2015 wynoszą 6 517,99 złotych, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 543,17 złotych.

3. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2015 roku wynosi 
487,49 złotych.

4. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia 
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2015 roku wynosi 407,38 złotych.

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

§ 3. 1. Ustala się na 2015 rok zaliczkowo miesięczną wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznym 
przedszkolu na terenie Gminy Miejskiej Orzesze objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie: 
358,24 złotych (z metryczki subwencji oświatowej na 2014 rok).

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 będzie wyrównana do wysokości należnej po otrzymaniu przez Gminę 
Miejską Orzesze metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/28/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 16 lutego 2015 r.

1. Liczba uczniów w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska    
Orzesze na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosi 724.

2. Planowane wydatki bieżące w przedszkolach publicznych w roku 2015 wynoszą:

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 372 010,00zł
rozdział 80104 Przedszkola 3 121 761,00zł
rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół * 295 856,67zł
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 107,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 803 577,00zł
rozdział 80195 Pozostała działalność (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) 6 631,00zł
Razem: 6 621 942,67 zł
*24,06% wydatków w tym rozdziale

3. Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolach 
publicznych w roku 2014 wynoszą:

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 34 000,00 zł
rozdział 80104 Przedszkola 65.000,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 875 900,00 zł
Razem: 974 900,00 zł

4. Planowana wysokość wydatków bieżących pomniejszonych o kwotę dochodów z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie na ucznia w przedszkolach publicznych w roku 2015 wynosi 
(pkt 2 - pkt 3):

6 621 942,67 zł – 974 900,00 zł = 5 647 042,67 zł

5. Planowana wysokość wydatków bieżących pomniejszonych o planowaną kwotę dochodów z opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie na ucznia w przedszkolach publicznych w roku 
2015 wynosi (pkt4/pkt 1):

5 647 042,67 zł : 724 uczniów = 7 799,78 zł/ucznia

6. Planowana miesięczna wysokość wydatków bieżących pomniejszonych o planowaną kwotę dochodów 
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie na ucznia w przedszkolach publicznych 
w roku 2015 wynosi (pkt5 /12):

7 799,78 zł/ucznia : 12 miesięcy = 649,98 zł/ucznia/miesiąc

7. Dochody z dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynoszą:

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 371 716,00zł
rozdział 80104 Przedszkola 556 301,00zł
Razem: 928 017,00zł*

*(liczba uczniów wg SIO - stan na 30.09.2014r. - 729 ( w oddziałach – 292,w przedszkolach - 437) kwota 
dotacji na ucznia 1.273 zł, art. 11 ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw)

8. Planowane wydatki bieżące pomniejszone o planowaną kwotę dochodów z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o planowaną kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty na ucznia w przedszkolach publicznych w roku 2015 wynosi (pkt4 - pkt 7 / pkt 1):

(5 647 042,67 zł – 928 017,00 zł) : 724 uczniów = 6 517,99zł/ucznia
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9. Planowana miesięczna wysokość wydatków bieżących pomniejszonych o planowaną kwotę dochodów 
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o planowaną kwotę dotacji, 
o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty na ucznia w przedszkolach publicznych w roku 
2015 wynosi (pkt 8/12):

6 517,99 zł/ucznia : 12 miesięcy = 543,17 zł/ucznia/miesiąc

10. Planowana wysokość miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2015 roku wynosi 
(75% pkt 5):

0,75 x 649,98 zł/ucznia = 487,49 zł/ucznia

11. Planowana wysokość miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia 
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2015 roku wynosi (75% pkt 9):

0,75 x 543,17 zł/ucznia = 407,38 zł/ucznia
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