
Zarządzenie Nr 92/2018 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 5 kwietnia 2018 r.  

 

 

w sprawie ustalenia wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu prowadzonych 

przez organ inny niż Gmina Miejska Tczew 

 

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

z 2017 r. poz. 1875), art.14 ust. 1 oraz art. 93 i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 

2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2203 ) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

1. Określa się wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez organ inny niż Gmina Miejska Tczew w wysokości 1,25 od 1 stycznia 2018 r. 

Załącznik nr 1 stanowi wyliczenie wskaźnika zwiększającego dla szkół podstawowych.  

2. Określa się wskaźnik zwiększający dla oddziałów gimnazjalnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez organ inny niż Gmina Miejska Tczew w wysokości 

1,91 od 1 stycznia 2018 r. Załącznik nr 2 stanowi wyliczenie wskaźnika zwiększającego 

dla oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.  

 

§ 2 

Wskaźniki, o których mowa w § 1 ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Tczewie. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 32/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2018 r.                     

w sprawie ustalenia wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu prowadzonych przez 

organ inny niż Gmina Miejska Tczew. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

Prezydent Miasta Tczewa 

 

                                   Mirosław Pobłocki



 

 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 92/2018 

z dnia 5 kwietnia 2018 r.  

L.P. Określenie wskaźnika zwiększającego dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi w roku 

budżetowym (WZt)  

1 (Wbt-1)Kwota wydatków bieżących poniesionych w roku bazowym (2017 r.) z budżetu Gminy 

Miejskiej Tczew na prowadzenie przez gminę szkół danego typu niebędących szkołami 

specjalnymi - szkół podstawowych 

35 557 969,73 

2 pomniejszona o: 1.(Ot-1)wykonane w roku bazowym w budżecie Gminy Miejskiej Tczew 

dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez gminę                      

w szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi - szkołach 

podstawowych 

0,00 

2.(WbUEt-1) wykonane w roku bazowym w budżecie Gminy Miejskiej Tczew 

wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej na prowadzenie przez gminę szkół danego typu niebędących 

szkołami specjalnymi - szkół podstawowych 

0,00 

3.(Dpt-1) wykorzystaną w roku bazowym przez Gminę Miejską Tczew kwotę 
dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3, dla prowadzonych przez gminę szkół 

danego typu niebędących szkołami specjalnymi - szkół podstawowych 

576 358,75 

 

4.(WbIt-1) poniesione w roku bazowym z budżetu Gminy Miejskiej Tczew 

wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów  prowadzonych przez 

gminę w szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi- szkołach 

podstawowych 

0,00 

5.(WbPt-1) poniesione w roku bazowym z budżetu Gminy Miejskiej Tczew 

wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa                 

w art. 90 u ust.1 ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez gminę                     

w szkołach danego typu  niebędących szkołami specjalnymi - szkołach 

podstawowych 

0,00 

3  Kwota wydatków bieżących  po dokonanych pomniejszeniach Wb t-1- (Ot-1+WbUEt-1+Dpt-

1+WbPt-1) 

34 981 610,98 

4 ⅔LUt-2 ⅔ liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów                    

i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ustaloną na podstawie 

danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok bazowy (2016 r.), prowadzonych przez gminę                     

w szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi - szkołach 

podstawowych 

2 821,33 

5 ⅓LUt-1 ⅓  liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów                   

i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ustaloną na podstawie 

danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

bazowego (2017 r.), prowadzonych przez gminę szkołach danego typu 

niebędących szkołami specjalnymi - szkołach podstawowych 

1 545,67 

6 SUMA ⅔LUt-2 + ⅓LUt-1 (wiersz 4 + wiersz 5) 4 367 

7 Wiersz 3 podzielony przez wiersz 6 (kwota wydatków bieżących po dokonanych pomniejszeniach 
podzielona przez sumę ⅔ liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 

uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wg. stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok bazowy (2016 r.) i ⅓ liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wg. stanu na dzień                          

30 września roku bazowego (2017 r.) 

8 010,44 

8 St-1 Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Miejskiej Tczew w roku bazowym (2017 r.) na prowadzenie przez Gminę 

Miejską Tczew szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi, bez 
uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy na wychowanków internatów prowadzonych przez gminę w szkołach 

danego typu niebędących szkołami specjalnymi - szkołach podstawowych 

27 162 030 

 

9 LU t-2 Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów                              

i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie 
danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok bazowy (2016 r.), prowadzonych przez gminę w szkołach 

danego typu niebędących szkołami specjalnymi - szkołach podstawowych 

4 232 

10 ILORAZ St-1/LU t-2 (wiersz 8 podzielony przez wiersz 9) 6 418,25 

11 Wskaźnik 

zwiększający Wzt 

Wiersz 7 podzielony przez wiersz 10 1,25 

 

 

                     

  

 



 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 92/2018  

Prezydenta Miasta Tczewa  

z dnia 05 kwietnia 2018 r.  

L.P. Określenie wskaźnika zwiększającego dla oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami 

specjalnymi w roku budżetowym (WZt)  

1 (Wbt-1) Kwota wydatków bieżących poniesionych w roku bazowym (2017 r.) z budżetu 

Gminy Miejskiej Tczew na prowadzenie przez gminę oddziałów gimnazjalnych                               

w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - oddziały gimnazjalne                         

w szkołach podstawowych 

14 331 059,03 

2 pomniejszona o: 1.(Ot-1) wykonane w roku bazowym w budżecie Gminy Miejskiej Tczew 

dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez gminę                  

w szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi -oddziały 

gimnazjalne w  szkołach podstawowych 

0,00 

2.(WbUEt-1) wykonane w roku bazowym w budżecie Gminy Miejskiej 

Tczew wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez gminę szkół danego 

typu niebędących szkołami specjalnymi - oddziały gimnazjalne                         

w szkołach podstawowych 

0,00 

3.(Dpt-1) wykorzystaną w roku bazowym przez Gminę Miejską Tczew 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 , dla prowadzonych przez 

gminę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi - oddziały 

gimnazjalne w szkołach podstawowych 

129 035,48 

4.(WbIt-1) poniesione w roku bazowym z budżetu Gminy Miejskiej 

Tczew wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w 

prowadzonych przez gminę w szkołach danego typu niebędących 

szkołami specjalnymi - oddziały gimnazjalne w szkołach 

podstawowych 

0,00 

5.(WbPt-1) poniesione w roku bazowym z budżetu Gminy Miejskiej 
Tczew wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których 

mowa w art. 90 u ust.1 ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez 

gminę w szkołach danego typu  niebędących szkołami specjalnymi -

oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych 

0,00 

3  Kwota wydatków bieżących  po dokonanych pomniejszeniach Wb t-1- (Ot-1+WbUEt-1+Dpt-

1+WbPt-1) 

14 202 023,55 

4 ⅔LUt-2 ⅔ liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów                   
i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ustaloną na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 

30 września roku poprzedzającego rok bazowy (2016 r.),                                   

prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w szkołach danego typu 

niebędących szkołami specjalnymi – w  gimnazjach  

1019,99 

5 ⅓LUt-1 ⅓  liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów       

i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ustaloną na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 

30 września roku bazowego (2017 r.), prowadzonych przez gminę                        

szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi - oddziały 

gimnazjalne w szkołach podstawowych 

314,33 

6 SUMA ⅔LUt-2 + ⅓LUt-1 (wiersz 4 + wiersz 5) 1 334,32 

7 Wiersz 3 podzielony przez wiersz 6 (kwota wydatków bieżących po dokonanych 

pomniejszeniach podzielona przez sumę ⅔ liczby dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych                     

wg. stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy (2016 r.) i ⅓ liczby 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych wg. stanu na dzień 30 września roku bazowego (2017 r.) 

10 643,64 

8 St-1 Kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Miejskiej Tczew w roku bazowym (2017 r.) na prowadzenie przez 

gminę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi, bez 

uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy na wychowanków internatów prowadzonych przez 

Gminę Miejską Tczew w szkołach danego typu niebędących szkołami 

specjalnymi - oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych 

8 513 301 



 

9 LU t-2 Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów                           

i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 
30 września roku poprzedzającego rok bazowy (2016 r.),                       

prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew w szkołach danego typu 

niebędących szkołami specjalnymi - oddziały gimnazjalne                             

w szkołach podstawowych 

1530 

10 ILORAZ St-1/LU t-2 (wiersz 8 podzielony przez wiersz 9) 5 564,25 

11 Wskaźnik 

zwiększający Wzt 

Wiersz 7 podzielony przez wiersz 10 1,91 

 


