
Zarządzenie Nr 3891/2013
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 06 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne

wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych

przez Miasto Płock.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 34a ust 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 i 3

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.

542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,

poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z

2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr

106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z

2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191), art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust.

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318),

art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu  Nr  2041/2012  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  sierpnia  2012  r.  w

sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i

innych  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Miasto  Płock  (zmienionego

zarządzeniem  Nr  2148/2012  z  dnia  21  września  2012  r.,  Nr  2263/2012  z  dnia  22

października  2012  r.  i  Nr  3008/2013  z  dnia  17  kwietnia  2013  r.)  wprowadza  się

następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wymienionych w poniższej tabeli – jako % przewidywanej subwencji na dany rok na
utrzymanie  placówki,  skalkulowanej  z  uwzględnieniem  wskaźników  przyjętych  do
projektu budżetu państwa, przy czym do kwot wyliczonych zgodnie z tabelą dodaje
się  środki  stanowiące  roczne  koszty  wynajmu  lokali  wykorzystywanych  do
prowadzenia  statutowej  działalności  tych  jednostek  oświaty,  które  takie  lokale
wynajmują  oraz  inne  koszty,  które  ponoszą  jednostki  oświaty  do  prowadzenia
statutowej działalności, spełniające łącznie następujące warunki:
a) koszty są nieuchronne i znane na etapie planowania budżetu jednostki,
b) koszty  dotyczą  tylko  niektórych  jednostek  oświaty  i  wynikają  z  wyjątkowej

specyfiki ich działalności,
c) koszty nie są przewidziane do finansowania z rezerwy, o której mowa w § 3.



Tabela nr 1

Lp Nazwa placówki

Kwota środków w planie

finansowym jako %

subwencji przyznanej w

danym roku na utrzymanie

placówki

2014 2015
2016 i

kolejne

1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Nr 1
114 114 114

2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Nr 2
103 102 101

3
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Specjalnych Nr 7
103 107 100

4 Centrum Kształcenia Ustawicznego 116 116 116

5 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 103 103 103

6 Szkolne schronisko młodzieżowe 100 100 100

2. skreśla się § 2 ust. 1 pkt 2.

3. § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) na wydatki pozapłacowe (rzeczowe) (WR):

WR = 0,09 x [(Ns + Nwek + Nf) x SWn + WAO] + KN + IK

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

SWn – średnia wysokość środków na utrzymanie jednego etatu nauczyciela we wszystkich
jednostkach  oświaty  miasta  w  roku  budżetowym  (suma  wszystkich  składników
wynagrodzenia  łącznie  z  nagrodami  dyrektora  ze  specjalnego  funduszu  nagród,
pochodnymi od wynagrodzeń wraz z należnymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych)  uwzględniająca  udział  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  w
strukturze zatrudnienia nauczycieli we wszystkich jednostkach oświaty oraz przewidywane
podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wynikające z projektu lub założeń do projektu ustawy
budżetowej na dany rok,

KN – koszty najmu obiektów i lokali wykorzystywanych do celów oświatowych doliczane
jednostkom, które wynajmują pomieszczenia do prowadzenia statutowej działalności,

IK – inne koszty, które ponoszą jednostki oświaty do prowadzenia statutowej działalności,
spełniające łącznie następujące warunki:
a) koszty są nieuchronne i znane na etapie planowania budżetu jednostki,
b) koszty dotyczą tylko niektórych jednostek oświaty i wynikają z wyjątkowej specyfiki

ich działalności,
c) koszty nie są przewidziane do finansowania z rezerwy, o której mowa w § 3.



4. w § 2 ust. 2 wyrazy „i 2” skreśla się.

5. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Ustala  się  kwotę  oświatowej  rezerwy  celowej  w  wysokości  4 000 000  zł,  z
zastrzeżeniem zapisów art. 222 ustawy o finansach publicznych.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta

Płocka i Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku oraz dyrektorom

jednostek oświaty – każdemu według właściwości.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy  Prezydenta  Miasta Płocka ds.

Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do opracowywania 

projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2014 rok.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


