ZARZĄDZENIE NR 135/20
WÓJTA GMINY STARGARD
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby uczniów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713), art. 44 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz.17), zarządzam co następuje:
§ 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust 1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2020 r., po. 17) na rok 2020 wynosi:
10.839,07 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski
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Załącznik do Zarządzenia nr 135/20
Wójta Gminy Stargard
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Lp.

Wyliczenie podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Wartości
w Gminie
Stargard 2020 r.

-2-

-3-

-11.

2.

3.
4.

5.

Kwota wydatków bieżących na rok budżetowy 2020 na prowadzenie
przedszkola, wg stanu na dzień 31 maja 2020 r.
pomniejszona o:
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych
przedszkolach, stanowiące dochód gminy

406 528,44
16 000,00 zł

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za
wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochód
gminy

22 000,00 zł

sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok
budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla
gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami
niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej
liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami
niepełnosprawności w tych przedszkolach

0,00 zł

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki
bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli

0,00 zł

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowej w części
subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w przedszkolach oraz
statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach

0,00 zł

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika
zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w przedszkolach
oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych w tych przedszkolach
zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki
bieżące na realizację programów rządowych, o których
mowa w art. 90u ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty, zwane dalej "ustawą o systemie oświaty",
w tych przedszkolach
kwota wydatków bieżących w 2020 r. - ustalona do obliczania podstawowej
kwoty dotacji dla przedszkoli
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Stargard
(stan wg SIO na 30 września 2019 r.) pomniejszona o statystyczną liczbę
uczniów niepełnosprawnych ustalona do obliczania podstawowej kwoty dotacji
Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na jedno dziecko w Gminie
Stargard na rok 2020 (kwota z wiersza 3 kolumna 3 podzielona przez liczbę z
wiersza 4 kolumna 3).
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Uzasadnienie
Gmina Stargard jest organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola w Sownie, działającego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sownie oraz jest organem dotującym dla placówek niepublicznych
działających na jej terenie. Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 17 zwanej dalej ufzo) aktualizacji podstawowej
kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ust. 1, dokonuje się w miesiącu pierwszej
aktualizacji. Z treści z art. 43 ust. 2 ufzo wynika, że miesiącem pierwszej aktualizacji jest miesiąc roku
budżetowego następujący po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na
rok budżetowy. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. została ogłoszona 01.04.2020 r.
(Dz.U. z 2020 r., poz. 571), w związku z czym termin 30 dniowy przypadnie dnia 01.05.2020 r. Tym
samym miesiącem pierwszej aktualizacji jest miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od ogłoszenia ustawy
budżetowej, tj. czerwiec. Nowe stawki obowiązują zatem od lipca 2020 r.
Art. 44 ust. 2 ufzo określa dane jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu zaktualizowanej stawki
dotacji oraz datę, według której należy określić wartość wydatków i dochodów budżetu j.s.t. dla potrzeb
ustalenia dotacji (wartości wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach publicznych,
pomniejszonych o wartości wskazane w art. 12 ufzo). Zgodnie z tym przepisem, dane te należy ustalić
według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji. W związku z tym
pierwsza aktualizacja w roku 2020 powinna bazować na wartościach budżetu według stanu na dzień
31.05.2020 r. Przy pierwszej aktualizacji nie uwzględnia się zmiany liczby uczniów w jednostkach
publicznych, jest ona ustalana według stanu z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku
ubiegłego.
Sposób wyliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określa art. 12 ust 1 w powiązaniu
z art. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Art. 9 w/w ustawy stanowi, że przez wydatki bieżące
należy rozumieć wydatki bieżące, o których mowa w ustawie o finansach publicznych na prowadzenie przez
jednostkę samorządu terytorialnego przedszkola, w tym w jednostkach organizujących wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkoli. W związku z powyższym do wydatków bieżących
zaplanowanych w rozdziale 80104 doliczono wydatki z rozdziałów 75085, 80195 oraz 80146. Należy
zwrócić uwagę, że w niniejszych rozdziałach zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą
administracyjno–finansową szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stargard oraz realizacją
zadań własnych gminy w zakresie oświaty. Wydatki te, nie odnoszą się wyłącznie do przedszkola, a zapisy
ustawy nie wskazują w jaki sposób je wyodrębnić. Dla celów wyliczenia, przyjęto wskaźnik procentowy.
Przy określaniu wskaźnika za punkt odniesienia przyjęto plan finansowy przedszkola w porównaniu do
zsumowanych budżetów wszystkich placówek oświatowych, co dało procentowy udział kosztów dla każdej
z placówek. Następnie zsumowano plan wydatków w rozdziale 80104 i procentowy udział z pozostałych
rozdziałów, co ostatecznie dało kwotę wydatków bieżących w wysokości 406 528,44 zł.
W dalszej kolejności dokonano działań opisanych w art. 12 ust 1 wyżej cytowanej ustawy, co
przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym podpisanie zarządzenia uznaje się za zasadne.
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