
 

Zarządzenie Nr 327/2019 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 24 października 2019 r.  

 

 

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego mających siedzibę w Tczewie na rok 2019 
 

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

z 2019 r. poz. 506 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 2019, ustalona zgodnie                               

z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynosi 11 396,32 zł; 

2) podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny na rok 2019, ustalona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia, wynosi 6 081,03 zł; 

§2 

Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej: 

1) podstawowe kwoty rocznych dotacji na rok 2019 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 2019 r. 

 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

wz. Prezydenta Miasta  

 

               Adam Urban 

     Z-ca Prezydenta



 

Załączniki nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24.10.2019 r. 
 

 

Podstawowa kwota dotacji  dla przedszkoli na 2019 r. 

L.P. 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”  
 

1 

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 

zaplanowanych wydatków bieżących ustawy, zaplanowanych na prowadzenie przedszkoli w budżecie Gminy Miejskiej 

Tczew 

2 179 766,55 

 

 

2 pomniejszona o: 

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 

gminy 
84 960 

 

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 

Tczew 
0 

 

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 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach  

(statystyczna liczba uczniów = 0,66)  

10 608,52 

 

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 

prowadzonych przez Gminę Miejska Tczew 
0 

 

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 

statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach. 

(statystyczna liczba uczniów=1,33) 

6 192,16 

 

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 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach 

(statystyczna liczba uczniów= 0) 

0 

 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew wydatki bieżące na programy, 

o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach   
0 

 

3  Kwota wydatków bieżących  w 2019 r. – ustalona  do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli  zgodnie z art. 

12 ust. 1 pkt 1-7  ustawy  

2 078 005,87 

 

 

4  statystyczna ogólna  liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew (stan wg SIO na 30.09.2018 r. 
oraz 30.09.2019 r.) 

183 
 

5 pomniejszona o: 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Tczew, posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  o którym mowa w art. 127 ust. 
10 ustawy - Prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności   

(stan wg SIO na 30.09.2018 r. oraz 30.09.2019 r.) 

0,66 

 

6 Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji 182,34  

7 Podstawowa kwota dotacji  dla przedszkoli na rok 2019   
(kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów pozycja 6) 

 

11 396,32 

 

 

 

 

 

KWOTY DOTACJI DO WYPŁATY W ROKU 2019 

 

100 % PKD rocznie na 1 ucznia 11 396,32 

 

PKD / 12 M-CY miesięcznie /1 ucznia 949,69 

 

75 % PKD rocznie na 1 ucznia 8 547,24 

 

PKD/12 M-CY miesięcznie na 1 ucznia 712,27 

 

40% PKD rocznie na 1 ucznia 4 558,53 

 

40 % PKD /12 –M-CY miesięcznie na 1 ucznia 379,88 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 327/2019  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24.10.2019 r. 

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej na 2019. 

L.P. Metoda obliczenia podstawowej  kwoty dotacji dla przedszkoli na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2203 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”  

1 Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 12 ust.2, zaplanowanych na rok budżetowy  na prowadzenie 

prze Gminę Miejską Tczew oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych   2 022 146 

2 pomniejszona o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

stanowiące dochody budżetu gminy 
6 000 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie Gminy Miejskiej Tczew opłaty za wyżywienie

w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu miasta 0 

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 

niepełnosprawności  oraz statystycznej liczby uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  

(statystyczna liczba uczniów =3,66) 

120 870,35 

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 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział 
przedszkolny 

0 

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 

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) 

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 

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) 

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 

podstawowych 
0 

3 Kwota wydatków bieżących  w 2019 r. - do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych,                      

w których zorganizowano oddział przedszkolny  
1 895 275,65 

4 Statystyczna ogólna  liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Tczew (stan wg SIO na 30.09.2018 r. oraz SIO na 30.09.2019 r.) 315,33 

5 pomniejszona o: 

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe wydanych ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności (stan wg SIO na 30.09.2018 r. oraz SIO na 30.09.2019 r.)  

3,66 

6 Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej  311,67 

7 Podstawowa kwota dotacji na ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na 2019 r. 
(kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów pozycja 6)  6081,03 

 

 

 

KWOTY DOTACJI DO WYPŁATY W ROKU 2019 

 

100 % PKD rocznie na 1 ucznia 6 081,03 

 

PKD / 12 M-CY miesięcznie /1 ucznia 506,75 

 

75 % PKD rocznie na 1 ucznia 4 560,77 

 

PKD/12 M-CY miesięcznie na 1 ucznia 380,06 

 

40% PKD rocznie na 1 ucznia 2 432,41 

 

40 % PKD /12 –M-CY miesięcznie na 1 ucznia 202,70 

 

 


