Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.061.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli w Gminie
Miasto Marki
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) oraz art. 12, art. 43 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się w miesiącu kwietniu 2019 roku pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na
rok 2019 dla przedszkoli w Gminie Miasto Marki.
2. Ustala się po aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podstawową kwotę dotacji na rok 2019 dla przedszkoli
w Gminie Miasto Marki w wysokości 11 902,79 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dwa zł,
siedemdziesiąt dziewięć gr) – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) aktualizację wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, o której mowa w §1 zarządzenia;
2) statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, według stanu
z dnia 30 września 2018 roku w Systemie Informacji Oświatowej.
§ 3. Podstawowa kwota dotacji określona w §1 zarządzenia, stanowi podstawę wypłacania dotacji dla
podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasto Marki, począwszy
od maja 2019 roku, do czasu kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przewidzianej do dokonania
w październiku 2019 roku oraz stanowi podstawę dokonania wyrównania kwot dotacji wypłaconych
w miesiącach styczeń – kwiecień 2019 roku.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Markach
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.061.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Pierwsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2019 r.
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Metoda obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)
Kwota wydatków bieżących, o których mowa w art. 9 w/w ustawy, zaplanowanych na prowadzenie przez
5 920 615,22 zł
gminę przedszkoli w budżecie Gminy Miasto Marki na rok 2019
1) zaplanowane na rok budżetowy 2019 w budżecie Gminy Miasto Marki opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki,
0,00 zł
stanowiące dochody budżetu Gminy Miasto Marki
2) zaplanowane na rok budżetowy 2019 w budżecie Gminy Miasto Marki opłaty za wyżywienie
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, stanowiące dochody budżetu
86 000,00 zł
Gminy Miasto Marki
3) suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Miasto Marki na rok 2019 na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
111 666,95 zł
w art. 127 ust. 10 ustawy - Prawo oświatowe wydane ze względu na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach
(statystyczna liczba uczniów = 5)
4) zaplanowane na rok budżetowy 2019 w budżecie Gminy Miasto Marki wydatki bieżące
pomniejszona
finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w przedszkolach
0,00 zł
o:
prowadzonych przez Gminę Miasto Marki
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto
Marki na rok 2019 na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu,
posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa
21 513,80 zł
w ust. 10 oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach.
(statystyczna liczba uczniów = 5)
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto
Marki na rok 2019 na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach,
posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa
0,00 zł
w ust. 10 , oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych
przedszkolach
(statystyczna liczba uczniów= 0)
7) zaplanowane na rok budżetowy 2019 w budżecie Gminy Miasto Marki, wydatki bieżące na
0,00 zł
programy, o których mowa w art. 90u ustawy – Prawo oświatowe w tych przedszkolach
Kwota wydatków bieżących w 2019 r. – ustalona do obliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
5 701 434,47 zł
statystyczna ogólna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki
484
(dane wg SIO na 30 września 2018 r.
statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
pomniejszona
Miasto Marki, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa
5
o:
w ust. 10 , wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności
- dane wg SIO na 30 września 2018 r.
Statystyczna liczba uczniów do obliczenia podstawowej kwoty dotacji
479

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019, po pierwszej aktualizacji
w kwietniu 2019 r. (kwota z pozycji 3 podzielona przez statystyczną liczbę uczniów pozycja 6)
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