ZARZĄDZENIE NR 1626.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji w październiku dla
przedszkoli w Mieście Ełku na 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 12, art. 43 ust. 1 i 5 oraz art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się w miesiącu październiku 2018 r. aktualizacji podstawowych kwot dotacji dla
przedszkoli na 2018 rok w Gminie Miasto Ełk.
2. Ustala się po aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podstawową kwotę dotacji na dziecko w przedszkolu
w wysokości 9 494,00 zł.
§ 2. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) aktualizację wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018 r., o której mowa w §1 zarządzenia;
2) statystyczną liczbę dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełk.
§ 3. Zaktualizowana kwota dotacji określona w §1 zarządzenia, stanowią podstawę wypłacania dotacji
podmiotom uprawnionym do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Ełku i obowiązuje od
listopada 2018 r.
§ 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 1626.2018
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 5 listopada 2018 r.

Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji w październiku 2018 r. dla przedszkoli w 2018 r.
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.

15 559 865 zł

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

0,00 zł

2) zaplanowane na rok budżetowy 2018 w budżecie Miasta Ełku opłaty za wyżywienie w
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełk, stanowiące dochody budżetu Miasta Ełku

0,00 zł

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 = 17,67)

580 349,78 zł

4) zaplanowane na rok budżetowy 2018 w budżecie Miasta Ełku wydatki bieżące

pomniejszo finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełk
na o:

576 291,00 zł

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= 10,67)

48 299,89 zł

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
rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach(statystyczna liczba uczniów = 0)

0,00 zł

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

0,00 zł

3

Kwota wydatków bieżących w 2018 r. – ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji
14 354 924,33 zł
dla przedszkoli

4

statystyczna ogólna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Ełku (dane wg SIO na 30
IX 2017 r. i wg SIO na 30 IX 2018 r)

1 529,67

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 r. – 17 dzieci i wg SIO
na 30 września 2018 r. – 19 dzieci)

17,67

5

pomniejszon
a o:

6 Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji

1 512

7 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli (kwota z pozycji 3 podzielona przez pozycja 6)

*9 494,00 zł

8 Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli (75% z pozycji 7)

* 7 120,50 zł

9

Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
(40% z pozycji 7)

* 3 797,60 zł

10 * Wyjaśnienie do pkt 7 – 9 tabeli:
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W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części
dotacji odpowiednio na dziecko, począwszy od 1 listopada 2018 r. może zwiększyć się maksymalnie o 50%
średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko od stycznia do października
2018 r.
1)

Przedszkola: 547,39 zł – średnia arytmetyczna wypłaconej kwoty od I-X 2018;
821,09 zł – zwiększenie maksymalne podstawowej kwoty
dotacji
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji wynosi:
Punkty przedszkolne :

7 116,08 zł

291,94 zł – średnia arytmetyczna wypłaconej kwoty od I-X
2018;
2)

437,91 zł – zwiększenie maksymalne podstawowej kwoty
dotacji

3 795,22 zł

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji wynosi:
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