
 
 

Szczecin, 2016-10-27 

WOŚ-I.4431.96.2016.BK 

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia publicznych 

szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem 

prowadzącym. 

Miesięczna kwota dotacji z budżetu Miasta na: 

1. jednego ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny organ  

w Szczecinie w wysokości  654,58 zł. 

2. jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonej 

przez inny organ w Szczecinie w wysokości  417,10 zł. 

3. jednego ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez inny organ w Szczecinie 

w wysokości  713,17 zł. 

4. jednego ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym przez inny organ 

w Szczecinie w wysokości  668,90 zł. 

 

Stawki dotacji mają zastosowanie do dotacji należnych od 1 października  2016 r. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału  

 

Agata Baran 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Oświaty  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 643, fax +4891 42 45 637 

wos@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl 

 

 

http://www.szczecin.pl/


 
 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o systemie oświaty w art. 80 ust. 3 i 4 nakłada obowiązek dotowania przez 

gminę i powiat publicznych szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest 

organem prowadzącym. Kwoty dotacji dla tych szkół ustalono na podstawie wydatków 

bieżących ponoszonych w jednostkach wynikających z budżetu Miasta na 2016 r.  

po zmianach, zgodnie z kalkulacją: 

1. DOTACJA NA 1 UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

PROWADZONEJ PRZEZ INNY ORGAN 

a) budżet publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecin  

na 2016 r., po zm. w szkołach tego samego typu i rodzaju 131 213 410,00 zł; 

b) budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek szkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych na 2016 r., po zm. 5 991 836,32 zł; 

c) budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin świetlic szkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych na 2016 r., po zm. 12 926 805,87 zł; 

d) budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych szkołach 

podstawowych na 2016 r., po zm. 425 846,52 zł; 

e) budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych 

szkołach podstawowych na 2016 r., po zm. 1 312 516,73 zł; 

f) budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w publicznych szkołach podstawowych na 2016 r., po zm.  

  5 212 320,00 zł; 

g) liczba uczniów w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Szczecin w 2016 r. wg stanu na 31.03.2016 r. SIO 19 998; 

h) wydatki na 1 ucznia w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Miasto Szczecin w skali miesiąca z uwzględnieniem świetlic szkolnych, stołówek 

szkolnych, dokształcania nauczycieli i funduszu socjalnego oraz realizacji zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na 2016 r. 

(157 082 735,44 zł : 19 998 : 12 m-cy) 654,58 zł; 

i) dotacja na jednego ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez inny 

organ w skali miesiąca (654,58 zł x 100 %) 654,58 zł. 

2. DOTACJA NA 1 DZIECKO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W PUBLICZNEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ INNY ORGAN 

a) budżet publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2016 r., po zm. 7 326 395,00 zł; 

b) budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek w publicznych oddziałach 

przedszkolnych na 2016 r., po zm. 573 143,38 zł; 

c) budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin świetlic w publicznych oddziałach 

przedszkolnych na 2016 r., po zm. 1 327 952,49 zł; 

d) budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych oddziałach 

przedszkolnych na 2016 r., po zm. 43 341,74 zł; 

e) budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych 

oddziałach przedszkolnych na 2016 r., po zm. 137 299,17 zł; 

f) budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych na 2016 r., po zm.   

 670 599,00 zł; 



 
 

g) plan dochodów budżetowych w publicznych oddziałach przedszkolnych na 2016 r.,  

po zm. 163 328,00 zł; 

h) liczba dzieci w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto 

Szczecin w 2016 r. wg stanu na 31.03.2016 r. SIO 1 981; 

i) wydatki na 1 dziecko w publicznych oddziałach przedszkolnych w skali miesiąca  

z uwzględnieniem stołówek szkolnych i świetlic, dokształcania nauczycieli i funduszu 

socjalnego oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy na 2016 r. (9 915 402,78 zł : 1 981 : 12 m-cy) 417,10 zł; 

j) dotacja na 1 dziecko w oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej 

prowadzonej przez inny organ w skali miesiąca (417,10 x 100 %)  417,10 zł. 

3. DOTACJA NA 1 UCZNIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM PROWADZONYM 

PRZEZ INNY ORGAN 

a) budżet publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2016 r., po zm. 

w szkołach tego samego typu i rodzaju 63 429 970,00 zł; 

b) budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek szkolnych w publicznych 

gimnazjach na 2016 r., po zm.  1 724 966,45 zł; 

c) budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych gimnazjach  

na 2016 r., po zm. 156 232,20 zł; 

d) budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych 

gimnazjach na 2016 r., po zm. 661 239,34 zł; 

e) budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych gimnazjach na 2016 r., po zm.  

 2 585 868,00 zł; 

f) liczba uczniów w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Szczecin 

w 2016 r. wg stanu na 31.03.2016 r. SIO 8 011; 

g) wydatki na 1 ucznia w publicznych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Szczecin 

w skali miesiąca z uwzględnieniem stołówek szkolnych, dokształcania nauczycieli  

i funduszu socjalnego oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy na 2016 r. (68 558 275,99 zł : 8 011 : 12 m-cy)  

 713,17 zł; 

h) dotacja na jednego ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez inny organ 

w skali miesiąca (713,17 zł x 100 %) 713,17 zł. 

4. DOTACJA NA 1 UCZNIA W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

PROWADZONYM PRZEZ INNY ORGAN 

a) budżet publicznych liceów prowadzonych przez Miasto Szczecin na 2016 r., po zm.  

w szkołach tego samego typu i rodzaju 40 559 247,00 zł; 

b) budżet prowadzonych przez Miasto Szczecin stołówek szkolnych w publicznych liceach 

na 2016 r., po zm.  612 658 ,99 zł; 

c) budżet na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w publicznych liceach na 2016 r.,  

po zm. 96 736,81 zł; 

d) budżet na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w publicznych liceach 

na 2016 r., po zm.  569 443,30 zł; 

e) budżet na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla młodzieży w publicznych liceach na 2016 r., po zm. 1 819 711,00 zł; 

f) liczba uczniów w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto Szczecin w 2016 r. 

wg stanu na 31.03.2016 r. SIO 5 439;



 
 

g) wydatki na 1 ucznia w publicznych liceach prowadzonych przez Miasto Szczecin  

w skali miesiąca z uwzględnieniem stołówek szkolnych, dokształcania nauczycieli  

i funduszu socjalnego oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy na 2016 r. (43 657 797,10 zł : 5 439 : 12 m-cy)  

 668 90 zł; 

h) dotacja na jednego ucznia w publicznym liceum ogólnokształcącym prowadzonym 

przez inny organ w skali miesiąca (668,90 zł x 100 %) 668,90 zł. 


