
Zarządzenie Nr 85/2017 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

zarządzenie w sprawie określenia kwoty dotacji przysługującej publicznym                                    

i niepublicznym placówkom oświatowym  prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 

inne niż Gmina Miejska Tczew na 2017 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.            

z 2016 poz. 446 z późn.zm.), art. 80 ust. 1 i 2 oraz 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm) oraz w wykonaniu uchwały 

Nr XXIV/190/2016  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 

oświatowych prowadzonych przez inne organy  niż Gmina Miejska Tczew oraz zakresu                        

i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się w roku 2017 wysokość dotacji przysługującej na dziecko/ucznia  niepublicznym 

szkołom i placówkom działającym  na terenie miasta Tczewa, odpowiednio: 

1) Szkoły, dla których dotacja naliczana jest na podstawie algorytmu  podziału części  

oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok: 

Lp Placówka Kwota 

A szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: 

 szkoła podstawowa  439,75 

 szkoła podstawowa (klasy I, II, III ) 468,31 

 szkoła podstawowa do 70 uczniów  518,83 

 szkoła podstawowa do 70 uczniów (klasy I, II, III) 547,39 

 gimnazjum  457,32 

B język kaszubski dla uczniów szkoły podstawowej 658,97 

C nauczanie poza szkołą 264,03 

D dotacja na jednego  ucznia niepełnosprawnego:  

w przedszkolu i punkcie przedszkolnym oraz oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej: 

 dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera (waga P49) 

4173,46 

 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (waga P51) 369,02 

 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim (waga P54) 

1274 

w szkole podstawowej i gimnazjum  

 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych 

uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (waga P4) 

615,04 

 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi 

(waga P5) 

1274 



 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (waga P6) 

1581,52 

 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu 

głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera ( waga P7)  

4173,46 

 

2) Szkoły, dla których ustalana jest podstawowa kwota dotacji: 

 

Lp Placówka Kwota 

A Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż JST: 

 przedszkole 848,40 

 gimnazjum 841,30 

B Placówki niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST 

 punkt przedszkolny 339,36 

 przedszkole 636,30 

 oddział rocznego przygotowania przedszkolnego 389,79 

 

§ 2 

Kwoty dotacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, obowiązują od 1 stycznia 2017 r. 

 

§ 3  

Kwoty dotacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 obowiązują z dniem wejścia niniejszego 

zarządzenia w życie. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 stycznia 2017 r.                   

w sprawie ustalenie wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 

prowadzonych przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne na 2017 r.  

 

§ 6 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie                              

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tczew. 

 

 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

 

      Mirosław Pobłocki 

 

 

 

 

 

 


