
ZARZĄDZENIE NR 5/VIII/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia w 2022 r. wskaźnika zwiększającego dla publicznych szkół podstawowych, 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.2021.1372 ze 
zmianami)  oraz art. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz.U.2021.1930 ze zmianami), zarządzam co następuje: 

§ 1. Wskaźnik zwiększający ustala się z wydatków bieżących, które przeznaczone są na prowadzenie przez 
gminę szkół podstawowych danego typu z następujących rozdziałów: 75085, 80101, 80146, 80148, 80150, 
80195, 85401, 85446. 

§ 2. Przyjmuje się strukturę podziału kosztów wspólnych dla przedszkoli i 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 80148 - wydatki wykonane ustalone proporcjonalnie na dzieci w jednostkach i pomnożone przez 
liczbę dzieci w szkołach podstawowych danego typu, prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Liczba 
dzieci ustalana jest na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (suma 2/3 liczby dzieci według 
stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz 1/3 liczby dzieci według stanu na dzień 30 września 2021 r.) 

3) rozdział 80195 § 4010, § 4110, § 4120 - podział ze względu na sumaryczny udział wynagrodzeń 
nauczycieli z poszczególnych rozdziałów, natomiast § 4440 - podział ze względu na udział emerytów szkół 
podstawowych; 

4) rozdział 75085 – wydzielone wydatki wykonane dotyczące obsługi finansowo – księgowej jednostek 
oświatowych. Ustalone proporcjonalnie na dzieci w jednostkach i pomnożone przez liczbę dzieci                
w szkołach podstawowych danego typu, prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Liczba dzieci 
ustalna jest na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (suma 2/3 liczby dzieci według stanu na 
dzień 30 września 2020 r. oraz 1/3 liczby dzieci według stanu na dzień 30 września 2021 r.) 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 
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