
ZARZĄDZENIE NR VIII/221/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie  ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz zaktualizowanej 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 2020 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art.11, art. 12 ust. 1 i 2, art.17 ust.3, art. 43, art.44, art.45 pkt 2  oraz 
art.51 ust. 3 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 17 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. Woj. 
Śląskiego z 2017 r. poz. 7223) 

zarządzam, co następuje 

§ 1. 1. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi  10 803,61zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 
900,30 zł. 

2. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynosi 8 143,95zł, co 
w przeliczeniu na miesiąc wynosi  678,66zł. 

3. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego 
do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Orzesze w roku 2020 wynoszą  9 707,61zł, co 
w przeliczeniu na miesiąc wynosi 808,97zl. 

4. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem  Orzesza 
i uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto 
Orzesze w roku 2020 wynoszą 7 108,25zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi  592,35zł. 

5. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2020 roku wynosi 
675,23 zł. 

6. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia 
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2020 roku wynosi 606,73 zł. 

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

§ 3. 1. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze w 2020 roku wynosi 
566,33. 

2. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla 
Miasta Orzesze w 2020 roku wynosi 362,67. 

§ 4. Wielkości, o których mowa w § 3 obliczono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Edukacji. 

Id: 485BED09-2DA4-47D8-BDAD-045DA9F2D8DA. Przyjęty Strona 1



§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020r. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

inż. Mirosław Blaski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/221/2020 

Burmistrza Miasta Orzesze 

z dnia 23 października 2020 r. 

1. Wysokość planowanych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w 2020r. według stanu na dzień 
30.09.2020r.: 

rozdział 80104 Przedszkola 5.255.768,72 zł 
Centrum Usług Wspólnych * 84.973,18zł 
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31.581,00 zł 
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... 

1.439.793,00 zł 
445.280,00 zł 

  
Razem: 7.257.395,90zł 
*18,44% wydatków CUW  

2. Wysokość planowanych wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach 
podstawowych  w 2020r.według stanu na dzień 30.09.2020r.: 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.475.994,00 zł 
Centrum Usług Wspólnych * 56.034,37 zł 
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000,00 zł 
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** 
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... 

962.949,37 zł 
230.826,00zł 

  
Razem: 3.745.803,74 zł 
*12,16% wydatków CUW 
**57,69% 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 w 2020r. według stanu na dzień 30.09.2020: 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80.000,00 zł 
rozdział 80104 Przedszkola 110.500,00 zł 
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przedszkola 
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - oddziały przedszkolne 

691.050,00 zł 
450.000,00 zł 

Razem:                                                                                                                              1.331.550,00 zł 

4. Wysokość zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji  na ucznia w przedszkolach publicznych 

L.p. Treść Wartość 

1. Planowane wydatki bieżące w przedszkolach w 2020r. 7 257 395,90 

2. Planowane dochody budżetowe w przedszkolach w 2020r.   (opłaty za wyżywienie i 
korzystanie z wychowania przedszkolnego) 801 550,00 

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 

599 910,19 

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 

58 070,32 
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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)) 5 797 865,39 

7. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli  566,33 

8. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach  29,67 

9. Różnica:  (7-8) 536,66 

10. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu: (6/9) 10 803,61 

11. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w przedszkolu na miesiąc: 
10/12 m-cy 900,30 

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

L.p. Treść Wartość 

1. Planowane wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w 2020r. 3 745 803,74  

2. 
Planowane dochody budżetowe oddziałów przedszkolnych na 2020r. (opłaty za 
wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych ) 

530 000,00 

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 

352 120,44 

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 

32 277,42 

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)) 2 831 405,88 

7. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów 
przedszkolnych  362,67 

8. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach 
przedszkolnych 15 

9. Różnica: (7-8) 347,67 

10. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych 
w szkole podstawowej: (6/9) 8 143,95 

11. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych  
na miesiąc: 10/12 m-cy 678,66 

6. Planowane dochody z dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynoszą: 
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rozdział 80104 Przedszkola 
rozdział 80149 dotyczący przedszkoli 

556 617,00 zł 
31 560,00zł 

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

344 299,00 zł 
15 780,00zł 

Razem:                                                                                                                              948 256,00 zł 

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

( 5.797.865,39zł – 588.177,00  zł) : 536,66 uczniów = 9.707.61zł rocznie 

        9.707,61 / 12m-cy = 808,97zł/m-c 

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

(2.831.405,88 zł – 360.079,00  zł) : 347,67 uczniów = 7.108,25 zł rocznie 

        7.108,25 / 12m-cy = 592,35zł/m-c 

9. Planowana wysokość miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2020 roku wynosi : 

0,75 x 900,30 zł/ucznia = 675,23 zł/ucznia 

10. Planowana wysokość miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia 
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2020 roku wynosi : 

0,75 x 808,97 zł/ucznia = 606,73 zł/ucznia
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII/221/2020 

Burmistrza Miasta Orzesze 

z dnia 23 października 2020 r. 

1. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli, o której mowa w art. 11 ust 
2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 566,33 i została wyliczona w następujący sposób: 

- liczba uczniów przedszkoli ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 
30.09.20119r.: 573 

- liczba uczniów przedszkoli ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30.09.2020r.: 
553 

(573*2/3) + (553*1/3) = 566,33 

2. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, o której mowa 
w art. 11 ust 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 362,67 i została wyliczona w następujący 
sposób: 

- liczba uczniów oddziałów przedszkolnych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej na 
dzień 30.09.2019r.: 341 

- liczba uczniów oddziałów przedszkolnych ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej na 
dzień 30.09.2020r.: 406 

(341*2/3) + (406*1/3) = 362,67 

3. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli, o której 
mowa w art. 11 ust 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 29,67 i została wyliczona w następujący 
sposób: 

- liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach ustalona na podstawie danych systemu informacji 
oświatowej na dzień 30.09.2019r.: 30 

- liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach ustalona na podstawie danych systemu informacji 
oświatowej na dzień 30.09.2020r.: 29 

(30*2/3) + 29*1/3) = 29,67 

4. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów 
przedszkolnych, o której mowa w art. 11 ust 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 15 i została 
wyliczona w następujący sposób: 

- liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych ustalona na podstawie danych systemu 
informacji oświatowej na dzień 30.09.2019r.: 17 

- liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych  ustalona na podstawie danych systemu 
informacji oświatowej na dzień 30.09.2020r.: 11 

(17*2/3) + (11*1/3) = 15
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