Zarządzenie Nr 374/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla placówek
wychowania przedszkolnego mających siedzibę w Tczewie na rok 2018
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.)
zarządza się, co następuje
§1
Określa się podstawowe kwoty rocznych dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
w Gminie Miejskiej Tczew:
1) podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018, ustalona zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynosi 10 471,79 zł;
2) podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny na rok 2018, ustalona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia, wynosi 5319,64 zł;
§2
Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) podstawowe kwoty rocznych dotacji na rok 2018 określone w §1 niniejszego
zarządzenia;
2) statystyczne liczby uczniów w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Miejską Tczew.
§3
Podstawowe kwoty dotacji określone w §1 stanowią podstawę wypłacania dotacji dla
podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej
Tczew począwszy od listopada br. oraz stanowią podstawę dokonania wyrównania kwot
dotacji wypłaconych w miesiącach od stycznia do października 2018 r.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki

Załączniki nr 1 do Zarządzenia Nr 374/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.10.2018 r.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2018 r.
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Metoda obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie
przez Gminę Miejską Tczew przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane
wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich
2 024 901,15
zaplanowanych wydatków bieżących ustawy, zaplanowanych na prowadzenie przedszkoli w budżecie Gminy Miejskiej
Tczew
1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, stanowiące dochody budżetu
82 680
gminy
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew opłaty za wyżywienie
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew, stanowiące dochody budżetu Gminy Miejskiej
0,00
Tczew
3) suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Miejskiej Tczew na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe wydane ze względu na
5 148,61
odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach
(statystyczna liczba uczniów = 0,33)
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew wydatki bieżące finansowane z
użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie w przedszkolach
0,00
pomniejszona o:
prowadzonych przez Gminę Miejska Tczew
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Tczew na
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe oraz
0,00
statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach.
(statystyczna liczba uczniów=0)
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Tczew na
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz
0,00
statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach
(statystyczna liczba uczniów= 0)
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew wydatki bieżące na programy, o
0,00
których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach
Kwota wydatków bieżących w 2018 r. – ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli zgodnie z art.
1 937 072,54
12 ust. 1 pkt 1-7 ustawy
statystyczna ogólna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew (stan wg SIO na 30.09.2017 r.
184,98
oraz 30.09.2018 r.)
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską
Tczew, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust.
pomniejszona o:
0,33
10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności
(stan wg SIO na 30.09.2017 r. oraz 30.09.2018 r.)
Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji
184,65

kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018
7 Podstawowa
(kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów pozycja 6)

10 471,79

KWOTY DOTACJI DO WYPŁATY W ROKU 2018
100 % PKD
PKD / 12 M-CY
75 % PKD
PKD/12 M-CY
40% PKD
40 % PKD /12 –M-CY

rocznie na 1 ucznia
miesięcznie /1 ucznia
rocznie na 1 ucznia
miesięcznie na 1 ucznia
rocznie na 1 ucznia
miesięcznie na 1 ucznia

10 471,79 zł
872,65 zł
7 853,84 zł
654,49 zł
4 188,72 zł
349,06 zł

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 374/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30.10.2018 r.

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej na 2018.

6

Metoda obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
Kwota wydatków bieżących, o których mowa wart. 78 b ust. 10 ustawy o systemie oświaty, zaplanowana na
1 638 558,22
prowadzenie oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
15 000
stanowiące dochody budżetu gminy
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew opłaty za wyżywienie
0
w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu miasta
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Miejskiej Tczew na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o których mowa w art.
127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje
91 502,22
niepełnosprawności oraz statystycznej liczby uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
(statystyczna liczba uczniów = 4,33)
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew wydatki bieżące finansowane
z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół
0
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział
pomniejszona o: przedszkolny
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Tczew
na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o której
0
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
(statystyczna liczba uczniów=0)
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Tczew
na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o
0
których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe oraz statystycznej liczby uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
(statystyczna liczba uczniów = 0)
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew wydatki bieżące na programy,
o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach
0
podstawowych
Kwota wydatków bieżących w 2018 r. - do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w
1 532 056
których zorganizowano oddział przedszkolny
Statystyczna ogólna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
292,33
Gminę Miejską Tczew (stan wg SIO na 30.09.2017 r. oraz SIO na 30.09.2018 r.)
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
pomniejszona o:
4,33
w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe wydanych ze względu na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności (stan wg SIO na 30.09.2017 r. oraz SIO na 30.09.2018 r.)
Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej
288
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Podstawowa kwota dotacji na ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na
2018 r.

L.P.
1

2

3
4

5

5319,64

(kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów pozycja 6)

KWOTY DOTACJI DO WYPŁATY W ROKU 2018
100 % PKD
PKD / 12 M-CY
75 % PKD
PKD/12 M-CY
40% PKD
40 % PKD /12 –M-CY

rocznie na 1 ucznia
miesięcznie /1 ucznia
rocznie na 1 ucznia
miesięcznie na 1 ucznia
rocznie na 1 ucznia
miesięcznie na 1 ucznia

5 319,64
443,30
3 989,73
332,48
2 127,86
177,32

