ZARZĄDZENIE NR OR.0050.202.2015
BURMISTRZA MIASTA WISŁA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/545/2014 Rady Miasta Wisła
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014 r.
poz. 1290), art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz.
2156 z późn.zm.)
Burmistrz Miasta Wisła
zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Mając na uwadze Uchwałę Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa
na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2015 r. poz. 7759) oraz Zarządzenie Nr Fn.3030.38.2015 Burmistrza Miasta
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2016 (potwierdzające
zgodność projektów planów finansowych z uchwałą budżetową) stwierdzam, że ustalony w budżecie Gminy
Wisła na rok 2016:
1) limit wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wisła,
pomniejszony o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie wynosi
1.605.272,36 PLN, co daje miesięcznie średnio 133.772,70 PLN;
2) limit wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wisła
wynosi 1.694.272,36 PLN, co daje miesięcznie średnio 141.189,36 PLN;
2. Elementy kalkulacyjne, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) planowane wydatki bieżące, ponoszone w jednostkach budżetowych, w rozdziale 80104 w kwocie
1.337.104,00 PLN,
2) planowane wydatki bieżące, ponoszone na rzecz jednostek budżetowych, w rozdziale 80114 dotyczące
obsługi przedszkoli w kwocie 85.072,11 PLN,
3) planowane wydatki bieżące, ponoszone na rzecz jednostek budżetowych, w rozdziale 80146 dotyczące
obsługi przedszkoli w kwocie 7.440,88 PLN,
4) planowane wydatki bieżące ponoszone w jednostkach budżetowych w rozdziale 80148 dotyczące stołówek
przedszkolnych w kwocie 258.804,36 PLN,
5) planowane dochody bieżące z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie
w kwocie 89.000,00 PLN
3. Kwota przekazywanej transzy miesięcznej dotacji dla niepublicznego przedszkola każdorazowo jest wyliczana
na podstawie:
1) ilości dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wisła wg stanu na początek
obowiązującego roku szkolnego,
2) ilości dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, któremu przysługuje dotacja,
3) kwoty ustalonej w ust. 1.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę ustalenia miesięcznej transzy dotacji dla niepublicznego
przedszkola.
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§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Miejskiego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Wiśle.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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