
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2015 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 23 marca 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2015 dla niepublicznych żłobków, szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy 

Miejskiej Kościerzyna 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594 ze zmianami), 

uchwały nr LXXIV/562/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne 

lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz uchwały nr XX/146/11 Rady Miasta Kościerzyna z 

dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia/wychowanka przysługującej w 2015 roku: 

Lp. Placówka 

miesięczna 
kwota na 
ucznia 

1. Żłobek niepubliczny 399,95 

  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY   

2. przedszkole niepubliczne 315,75 

3. niepubliczny punkt przedszkolny 168,4 

4. oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych 194,61 

5. 

dodatkowo dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym lub głębokim (waga P34) 1749,3 

6. 
dodatkowo dla dzieci z niepełnosparawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera 
(waga P42) 4154,6 

7. dodatkowo dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  367,35 

  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM   

8. szkoła podstawowa 437,32 

9. gimnazjum 454,81 

10. dodatkowo na język kaszubski dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (waga P12) 655,99 

11. dodatkowo na język kaszubski dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (waga P13) 481,06 

12. dodatkowo dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej 13,12 

13. dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych do 70 uczniów 78,71 



14. 

dodatkowo stawka dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych 
społecznie, z zaburzeniami zachowania, z chorobami przewlekłymi dla uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum (waga P4) 612,25 

15. 
dodatkowo stawka dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 
afazją, z zaburzeniami psychicznymi dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (waga P5) 1268,24 

16. 
dodatkowo dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i gimnazjum (waga P6) 1574,37 

17. 

dodatkowo stawka dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera w szkole podstawowej i 
gimnazjum(waga P7) 4154,6 

18. dodatkowo stawka dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (waga P44) 367,35 

 

 

§ 2. Kwoty dotacji, o których mowa w § 1, obowiązują od 1  stycznia 2015r. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       Michał Majewski 

 

      Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z § 1  uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIV/562/14  z dnia 29 października 2014 roku w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez 

osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015, a także według wskaźników określonych w metryczce 

subwencji oświatowej na 2015 rok dla miasta Kościerzyna określono wysokość dotacji dla poszczególnych typów 

szkół i placówek niepublicznych. 

Na podstawie zapisów metryczki, finansowy standard A podziału subwencji wynosi 5258,6754 zł., wskaźnik 

korygujący Di dla miasta Kościerzyna 0,9979559071. Uwzględniając powyższe wskaźniki oraz wagi określone dla 

każdej kategorii ustalono podstawową kwotę dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej, 

niepublicznym gimnazjum, na naukę języka kaszubskiego oraz na dzieci z orzeczeniami z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej uczęszczające do przedszkoli i szkół niepublicznych. 

Do ustalenia kwot dotacji z budżetu miasta Kościerzyna dla niepublicznych żłobków, przedszkoli oraz  oddziałów 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych przyjmuje się sumę wydatków bieżących 

ponoszonych w jednostkach publicznych   w przeliczeniu na jedno dziecko. 

W przedszkolu publicznym suma ta wyniosła 421 złotych, natomiast w oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych  suma wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosła 259,48 zł.  

 


