ZARZĄDZENIE NR VII/16/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 27 stycznia 2017 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 2017 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 78b ust.1 i 2,78c ust. 1,79a ust. 2 oraz 90 ust. 1a, 2b i 2c ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1943z późn. zm.) oraz Uchwały Rady
Miejskiej Orzesze nr XXVIII/317/16 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych
przedszkoli, dla niepublicznych szkół podstawowych w tym z oddziałami przedszkolnymi 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 2016 r.
poz. 6935)
zarządzam, co następuje
§ 1. 1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 8.376,80zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 698,07 zł.
2. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynosi 7.111,43zł, co w przeliczeniu na miesiąc
wynosi 592,62zł.
3. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego
do przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto Orzesze w roku 2017 wynoszą 7.041,61zł, co
w przeliczeniu na miesiąc wynosi 586,80zl.
4. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem
Orzesza
i uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto
Orzesze w roku 2017 wynoszą 5.781,98 zł, co w przeliczeniu na miesiąc wynosi 481,83zł.
5. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2017 roku wynosi
523,55 zł.
6. Wysokość planowanej miesięcznej kwoty dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2017 roku wynosi 440,10 zł.
§ 2. Kwoty, o których mowa w § 1 obliczono zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Statystyczna liczba uczniów przedszkoli dla Miasta Orzesze wynosi 477 według stanu na dzień
30.09.2016r..
2. 2. Statystyczna liczba uczniów oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla Miasta Orzesze
wynosi 313według stanu na dzień 30.09.2016r..
§ 4. 1. Ustala się na 2017 rok zaliczkowo miesięczną wysokość dotacji na jednego ucznia w niepublicznym
przedszkolu na terenie Miasta Orzesze objętego: wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie
352,44 złotych oraz kształceniem specjalnym – autyzm i niepełnosprawności sprzężona w kwocie 3 985,97 złotych
(z metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok).
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 będą wyrównane do wysokości należnej po otrzymaniu przez Miasto
Orzesze metryczki subwencji oświatowej na 2017 r.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/16/2017
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 27 stycznia 2017 r.
1. Wysokość planowanych wydatków w przedszkolach publicznych w 2017r.:
rozdział 80104 Przedszkola
Centrum Usług Wspólnych *
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
rozdział 80195 Pozostała działalność (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)
Razem:
*16,76% wydatków CUW

3.533.200,00 zł
94.626,00 zł
18.088,00 zł
851.111,00 zł
3 229,00 zł
4.500.254,00 zł

2. Wysokość planowanych wydatków w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych
w 2017r.:
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Centrum Usług Wspólnych *
rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
rozdział 80195 Pozostała działalność (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)
Razem:
*10,59% wydatków CUW

1.693.403,00 zł
59.791,00 zł
8.514,00 zł
1.077.906,00 zł
2.604,00 zł
2.842.218,00 zł

3. Planowane dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie
w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w 2017r:
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
rozdział 80104 Przedszkola
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - przedszkola
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - oddziały przedszkolne
Razem:

76.860,00 zł
102.000,00 zł
402.520,00 zł
539.480,00zł
1.120.860,00 zł

4. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach publicznych
4.500.254,00 zł – 102.000,00 zł - 402.520,00= 3.995.734,00 zł
3.995.734,00zł / 477 uczniów = 8.376,80zł rocznie
8.376.80 / 12m-cy = 698,07zł/m-c
5. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia w w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach
podstawowych
2.842.218,00 zł – 76.860,00 zł - 539.480,00= 2.225.878,00 zł
2.225.878,00zł / 313 uczniów = 7.111,43zł rocznie
7.111,43 / 12m-cy = 592,62zł/m-c
6. Planowane dochody z dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynoszą:
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
rozdział 80104 Przedszkola
Razem:

416.118,00 zł
636.888,00 zł
1.053.006,00 zł

7. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego
do przedszkola publicznego
(3.995.734,00 zł – 636.888,00 zł) : 477 uczniów = 7.041,61 zł rocznie
7.041,61 / 12m-cy = 586,80zł/m-c
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8. Planowane koszty wychowania przedszkolnego ucznia niebędącego mieszkańcem Orzesza i uczęszczającego
do oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej
(2.225.878,00 zł – 416.118,00 zł) : 313 uczniów = 5.781,98 zł rocznie
5.781,98 / 12m-cy = 481,83zł/m-c
9. Planowana wysokość miesięcznej kwoty dotacji na ucznia przedszkola niepublicznego w 2017 roku wynosi :
0,75 x 698,07 zł/ucznia = 523,55 zł/ucznia
11. Planowana wysokość miesięcznej kwoty pokrycia dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu za ucznia
niebędącego mieszkańcem Orzesza w 2017 roku wynosi :
0,75 x 586,81 zł/ucznia = 440,10 zł/ucznia
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