ZARZĄDZENIE NR 68/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, które otrzymują
dotacje z Miasta i Gminy Pleszew.
Na podstawie art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), zarządzam co
następuje:
§ 1. Wskaźnik zwiększający ustala się z wydatków bieżących, które przeznaczone są na prowadzenie przez
gminę szkół podstawowych z następujących rozdziałów: 80101, 80146, 80150, 80195, 85401, 85446.
§ 2. Określając wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych nie bierze się:
1) środków zgromadzonych na wydzielonym Rachunku Dochodów Własnych utworzonym na podstawie
art. 223 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami);
2) w rozdziale 80101 § 4210 § 4240 § 4300 wydatków związanych z przystąpieniem gminy do realizacji
zadań w ramach Rządowych Programów takich jak: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
„Bezpieczna +”, innych programów z udziałem środków pomocowych oraz otrzymanych środków z tytułu
zdarzeń losowych;
3) w rozdziale 80195 § 4210 § 4300 wydatków związanych z opłatą za korzystanie przez uczniów z nauki
pływania, udostępnianiem hali sportowej, budżetu obywatelskiego, przewozu Młodzieżowej Rady
Miejskiej oraz innych programów z udziałem środków pomocowych i wydatków przeznaczonych na zakup
nagród;
4) w rozdziale 80195 § 4430 wydatków związanych z refundacją wynagrodzeń prezesów ZNP i NZSS
„Solidarność”.
§ 3. Przyjmuje się strukturę podziału kosztów wspólnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
1) rozdział 80146 – podział ze względu na sumaryczny udział
z poszczególnych rozdziałów (80101, 80104, 80110, 80149, 80150 80152);

wynagrodzeń

nauczycieli

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, gimnazjów i świetlicy;
3) rozdział 85401, 85446 – podział ze względu na udział dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
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