ZARZĄDZENIE NR 646/2017
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie korekty podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.), Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 roku oraz Uchwały Nr XII/153/2015 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym
szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu
terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystywania dotacjiz arządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się korektę podstawowej kwoty dotacji określonej na dzień 3 marca 2017 roku w Gminie
Krapkowice dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby
prawne zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia na podstawie art. 78b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2. Do ustalenia korekty podstawowej kwoty dotacji bierze się pod uwagę plan wydatków bieżących
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice mających siedzibę na terenie
wiejskim, z oddziałami ogólnodostępnymi, prowadzącymi naukę języka mniejszości narodowej.
3. W przypadku szkół podstawowych prowadzonych w zespołach szkolno-przedszkolnych koryguje się
plan wydatków bieżących w rozdziałach, w których wydatki ujęte są łączne i dotyczą szkoły podstawowej
i przedszkola. Wskaźnik procentowy ustala się dla każdego zespołu osobno na podstawie proporcji liczby
uczniów szkoły podstawowej do liczby uczniów w szkole podstawowej i w przedszkolu ogółem, ustalonych na
podstawie SIO stan na 30.09.2016 roku.
4. Do ustalenia korekty podstawowej kwoty dotacji ujmuje się koszt obsługi finansowej, przy
uwzględnieniu wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust 3.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik do Zarządzenia Nr 646/2017
Burmistrza Krapkowic
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Skorygowana podstawowa kwota dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne od dnia
1 stycznia 2017 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
kwoty wydatków bieżących.
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
opłaty za wyżywienie w tych szkołach, stanowiące dochody budżetu jednostki
samorządu terytorialnego.
Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym w szkołach danego typu i rodzaju,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu na
odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie.

2.
3.
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Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Dąbrówce
Górnej
Publiczna Szkoła i Publiczna Szkoła
Podstawowa
Podstawowa
w Kórnicy
im. Marii
działająca
Konopnickiej
w ramach
w Rogowie
Zespołu SzkolnoOpolskim
Przedszkolnego
działające
w Kórnicy
w ramach Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego
Nr 3 w Rogowie
Opolskim
1 087288,43 zł
1 156 897,33 zł

Publiczna Szkoła
Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Żywocicach

Razem

1 274 851,10 zł

3 519 036,87 zł

27 000,00 zł

21 333,33 zł

32 000,00 zł

80 333,33 zł

28 173,00 zł

9 950,00 zł

17 400,00 zł

55 523,00 zł
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4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej na prowadzenie tych szkół.
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostki samorządu terytorialnego na dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w szkole danego typu i rodzaju, posiadające opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa
w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby tych
dzieci w tych szkołach.
Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostki samorządu terytorialnego na uczestnika zajęć rewalidacyjnowychowawczych w szkołach danego typu i rodzaju, posiadającego orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w tych szkołach.
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w tych szkołach.
Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie
oświaty, w tych szkołach i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów
w tych szkołach, pomniejszoną, w przypadku szkół niebędących szkołami
specjalnymi, o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu
na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne
lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (np. wyprawka szkolna)
Statystyczna liczba uczniów w danej szkole ustalona na podstawie danych
systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2016 roku.
Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych ustalona na podstawie danych
systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2016 roku.
Statystyczna liczba uczniów pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów
niepełnosprawnych.
Kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o kwoty podane
w wierszach od nr 2 do nr 8.
Roczna podstawowa kwoty dotacji (iloraz wiersza nr 12 i wiersza nr 11).
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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81
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87

262

3

2

1

6

78

92

86

256

1 032 115,43 zł

1 159 101,88 zł

1 225 451,10 zł

3 416 668,42 zł

13 232,25 zł

12 598,93 zł

14 249,43 zł

13 346,36 zł
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14.

Miesięczna podstawowa kwoty dotacji (iloraz wiersza nr 13 i liczby 12).
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1 102,69 zł

1 049,91 zł

1 187,45 zł

1 112,20 zł
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