ZARZĄDZENIE NR 1374.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla przedszkoli i szkół w Mieście Ełku w 2018
roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), art. 11, art. 12 i art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się podstawowe kwoty rocznych dotacji na ucznia w przedszkolu i szkole w 2018 roku:
1) podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola wynosi 8 674,80 zł;
2) podstawowa kwota dotacji na ucznia gimnazjum dla dorosłych wynosi 959,64 zł;
3) podstawową kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu zgodnie z załącznikiem.
2. Sposób obliczania podstawowej kwoty dotacji określa załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) podstawowe kwoty rocznych dotacji w 2018 roku określone w §1 zarządzenia;
2) statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełk.
§ 3. Podstawowe kwoty dotacji określone w §1 stanowią podstawę wypłacania dotacji dla podmiotów
uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Ełku w 2018 roku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1374.2018
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Podstawowa kwota rocznej dotacji na ucznia przedszkola i szkoły w 2018 r. i statystyczna liczba tych
uczniów:
1

Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 12 ust. ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych zaplanowanych w budżecie Miasta Ełk przedszkoli w 2018 r.

pomniejszona o:

1) zaplanowane na rok budżetowy 2018 w budżecie Miasta Ełku opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełku,
stanowiące dochody budżetu Miasta Ełk
2) zaplanowane na rok budżetowy 2018 w budżecie Miasta Ełku opłaty za wyżywienie
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełk, stanowiące dochody budżetu Miasta Ełku
3) suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta Ełku 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 = 17)
4) zaplanowane na rok budżetowy 2018 w budżecie Miasta Ełku wydatki bieżące
finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełk
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ełku 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=8)
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ełku 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 rewalidacyjnowychowawczych w tych
przedszkolach(statystyczna liczba uczniów = 0)
7) zaplanowane na rok budżetowy 2017 w budżecie Miasta Ełku i, wydatki bieżące na
programy, o których mowa w art. 90u ustawy – Prawo oświatowe w tych przedszkolach

13 478 364 zł
0,00 zł
0,00 zł

551 785,29 zł

0,00 zł

35 826,08 zł

0,00 zł

0,00 zł

3

Kwota wydatków bieżących w 2018 r. – ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji
dla przedszkoli

4

statystyczna ogólna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełku (dane wg SIO na
30 września 2017 r.)

5

pomniejszona o:

6
7
8

Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji
1 486
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli (kwota z pozycji 3 podzielona przez pozycja 6)
8 674,80 zł
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli (75% z pozycji 7)
6 506,16 zł
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (40%
3 469,92 zł
z pozycji 7)
Podstawowa kwota dotacji dla ucznia kształcącego się w systemie zaocznym w niepublicznym
gimnazjum dla dorosłych (kwota dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego
959,64 zł
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ełku na 2017 r. – art. 26 ust. 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych)
Wysokość podstawowej rocznej kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu lub innej formie
wychowania przedszkolnego jest równa kwocie na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Miasta Ełku za 2017 r. -Metryczka Subwencji oświatowej 2017.
dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
1)
15 460,68 zł
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; (P 60) Waga = 2,9
dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
2)
19 192,56 zł
umiarkowanym lub znacznym; (P55) Waga = 3,6

9
1
0
1
1

statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Ełku, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art.
127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe , wydane ze względu na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności (dane wg SIO na 30 września 2017 roku – 0 dzieci)
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12 890 752,63
zł
1 503

17
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3)
4)

5)
6)

dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera; (P 55) Waga = 9,5
dziecko z niepełnosprawnością, które ukończyło 6 lat lub więcej w roku bazowym,
w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) – N44,i;
(P 43) Waga = 0,75
dziecko z niepełnosprawnością, które ukończyło 6 lat lub więcej w roku bazowym,
w oddziałach przedszkolnych w szkole podst. i innych formach wychowania przedszkolnego
(waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P58) –N44,i;
(P 44) Waga = 0,66
dziecko objęte w przedszkolu wczesnym wspomaganiem rozwoju; (P 57) Waga = 0,84
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50 646,96 zł
3 998,52 zł

3 518,00 zł
4 478,28 zł
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