
ZARZĄDZENIE NR 152/VIII/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad wyliczenia w 2020 r. podstawowej kwoty dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, które otrzymują dotacje z Miasta i Gminy Pleszew. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 17 ze zmianami), zarządzam co następuje: 

§ 1. Podstawową kwotę dotacji z wydatków bieżących, które przeznaczone są na prowadzenie przez gminę 
przedszkoli ustala się biorąc pod uwagę plan dochodów i wydatków wg poniższego zestawienia: 

1) dochody rozdział 80104 § 0660; 

2) wydatki bieżące: rozdział 75085, 80104, 80146, 80149, 80195. 

§ 2. Podstawową kwotę dotacji z wydatków bieżących, które przeznaczone są na prowadzenie przez gminę 
przedszkoli, ustala się nie uwzględniając: 

1) środków zgromadzonych na wydzielonym Rachunku Dochodów Własnych utworzonym na podstawie 
art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami); 

2) w rozdziale 80195 § 4210 § 4300 wydatków związanych z budżetem obywatelskim, innych 

programów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz wydatków przeznaczonych na zakup nagród; 

3) w rozdziale 80195 § 4430 wydatków związanych z refundacją wynagrodzeń prezesów ZNP i NZSS 

„Solidarność”; 

4) w rozdziale 80104 kwot związanych z tytułu zdarzeń losowych. 

§ 3. Przyjmuje się podział kosztów wspólnych dla przedszkoli, szkół podstawowych wg poszczególnych 
rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 

1) rozdział 80146 – podział ze względu na sumaryczny udział wynagrodzeń nauczycieli z poszczególnych 
rozdziałów (80101, 80104, 80149, 80150); 

2) rozdział 80195 § 4010 § 4110 § 4120 - podział ze względu na sumaryczny udział wynagrodzeń nauczycieli 
z poszczególnych rozdziałów, natomiast § 4440 – podział ze względu na udział emerytów z przedszkoli, 
szkół podstawowych i świetlicy, 

3) rozdział 75085 – wyodrębnione wydatki bieżące na obsługę finansowo – księgową jednostek oświatowych, 
ustalone proporcjonalnie na jednego ucznia przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. 

§ 4. Do dzielenia wydatków związanych z liczbą dzieci przyjmuje się dane zgłoszone do Systemu 

Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku bazowego, zgodnie z art.11 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zmianami). 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
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