
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice i stołówki szkolne 10 599 088

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85401 - Świetlice szkolne

Szkoły podstawowe i gimnazja 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - ilość świetlic 51 51 47 92,2
  - ilość stołówek 58 58 58 100,0
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 381 383 381 99,5
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 173 177 172 97,2
Szkoły specjalne
  - ilość świetlic 7 7 7 100,0
 - ilość stołówek 7 7 7 100,0
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 19,34 19,0 24,0 126,3
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 7,84 8,5 10 117,6

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 10 041 708
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 7 733 588

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 577 908
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   75 680
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        80 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 602 700
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 705 420
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 557 380
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 109 090

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Zakup materiałów i wyposażenia 24 910
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenie

Zakup usług remontowych 4 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 700
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 418 680
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Specjalne ośrodki wychowawcze publiczne 2 712 900

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85402 - Specjalne ośrodki wychowawcze

Specjalne ośrodki wychowawcze 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
  - ilość placówek 2 2 2 100,0
  - liczba wychowanków 90 159 105 66,0
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 59,8 62,9 64,0 101,7
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 32,5 34,5 34 98,6

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 197 700
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 1 672 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 625 700
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   16 300
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        30 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 900
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 387 800
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 



 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 
Pozostałe wydatki bieżące: 515 200
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Świadczenia społeczne 10 000
 - kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką 
    w ośrodkach szkolno - wychowawczych.

Zakup materiałów i wyposażenia 70 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup środków żywności 146 000
Zakup leków i materiałów medycznych 7 100
Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 3 600

  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 88 300
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 17 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 1 800
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 50 900
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 5 000
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 4 900
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 99 600

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne 8 104 860

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Specjalne ośrodki szkolno - 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
wychowawcze

  - ilość placówek 5 5 5 100,0
  - liczba wychowanków 441 401 451 112,5
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 175,3 178,7 178,0 99,6
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 98,72 99,0 101,0 102,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 6 194 360
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 4 770 800

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 604 400
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osob.)   46 400
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        120 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 376 000
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 047 560
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Pozostałe wydatki bieżące: 1 910 500
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 25 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Świadczenia społeczne 14 000
 - kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką 
    w ośrodkach szkolno - wychowawczych.

Zakup materiałów i wyposażenia 190 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup środków żywności 624 300
Zakup leków i materiałów medycznych 12 000
Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 13 200

  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 593 600
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 60 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 13 800
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 95 000
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 1 200
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 9 700
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 258 700

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków 1 740 300
szkolno - wychowawczych

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 1 740 300
oświaty
  - ilość placówek niepublicznych 2003/2004 3
  - ilość wychowanków 111
  - planowana dotacja  na  jednego wychowanka w wysokości 100% kwoty przewidzianej
    na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków  w części oświatowej subwencji ogólnej



 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne publiczne 4 840 210

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Poradnie psychologiczno - 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
pedagogiczne
  - ilość placówek 5 5 5 100,0
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 118,8 123 126 102,4
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 91,25 94 97 103,2

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 4 226 040
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 3 242 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 056 440
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   30 560
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        155 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 700
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 733 340
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Pozostałe wydatki bieżące: 614 170
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 3 100
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 69 500
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 13 000
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 127 800
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 19 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 4 300
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 180 000
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 3 400
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 3 100
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 180 970

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 30 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 30 000
oświaty
  - ilość placówek niepublicznych 2003/2004 2
  - ilość dzieci 76
  - planowana dotacja  na  jednego wychowanka  w  wysokości  do 50 %  kosztów  utrzymania
    jednego  wychowanka  w tego samego typu i rodzaju placówce  publicznej                           

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.



Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne 4 282 680

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Placówki wychowania 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %
pozaszkolnego
  -  ilość placówek 4 4 4 100,0
  1. Pałac Młodzieży  P.C.E. - etaty 104 104 98 94,2
  2. Chór  "Słowiki"  -  etaty 10 10 10 100,0
  3. MOS - etaty 19 19 26 136,8
  4. Zespół  "Krąg"  - etaty 13 13 10 76,9
  - łączne  zatrudnienie ( etaty) 146 146 144 98,6
    w  tym:
    pracownicy pedagogiczni 87 85 86 101,2

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 785 220
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 2 910 900

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 862 300
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   28 600
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        20 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 060
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 640 260
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 497 460
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 6 000

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakup materiałów i wyposażenia 39 000

  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 14 600
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 160 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 18 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

Zakup usług zdrowotnych 4 500
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 83 400
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 1 950
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 4 270
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 160 740

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 70 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 70 000
  - ilość placówek niepublicznych 2003/2004 2
  - ilość wychowanków 245
  - planowana dotacja  na  jednego wychowanka  w  wysokości  do 50 %  kosztów  utrzymania
    jednego  wychowanka  w tego samego typu i rodzaju placówce  publicznej                           

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Internaty i bursy szkolne publiczne 4 865 120
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej
Rozdział  85410 - Internaty i bursy szkolne

Internaty i bursy szkolne 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
    - ilość placówek 11 11 10 90,9
    - liczba miejsc 1366 1366 1223 89,5
    - zatrudnienie ( etaty ) 156,0 152,0 132,0 86,8



    w  tym:
    pracownicy pedagogiczni 58,7 58,0 50,0 86,2

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 3 849 820
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 2 975 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 650 000
   i pracowników obsługi szkół 270 000
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        55 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 720
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 637 100
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 1 015 300
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Wpłaty na PFRON 2 500
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakup materiałów i wyposażenia 60 300
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenie

Zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek 2 500
  - zakup książek, prenumeraty 
  - zakup pomocy szkolnych 

Zakup energii 710 000
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług remontowych 40 000
 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Zakup usług zdrowotnych 1 000
 - badania profilaktyczne dla pracowników

Zakup usług pozostałych 31 900
 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 300
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 4 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 160 800

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego
  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 824 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85410 - Internaty i bursy szkolne

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 824 000
oświaty
  - ilość placówek niepublicznych 2003/2004 1
  - ilość wychowanków 190
  - planowana dotacja  na  1 wychowanka  w  wysokości  równej średnim wydatkom 
     bieżącym ponoszonym na  jednego  wychowanka  w tego samego rodzaju  placówce  publicznej                           

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 300 000
szkolnej
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej 300 000
Rozdział  85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wydatki z przeznaczeniem na finansowanie kolonii i obozów organizowanych przez: 300 000
      -  szkoły i placówki oświatowe. 130 000
      -  stowarzyszenia , fundacje i inne organizacje 170 000

 Sezonowość:
 - comiesięczna nierytmiczna

Stypendia dla uczniów 200 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85415- Pomoc materialna dla uczniów

  Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół  podstawowych i  gimnazjów 100 000
  Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 100 000



  Sezonowość:
 - czerwiec, październik 2004 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 235 690

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź.%
   Zatrudnienie  ( etaty ) 7,5 8,5 8 94,1
    w tym: pracownicy  pedagog. 1 1 1 100,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 217 700
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 166 600

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 164 950
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   1 650

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 800
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 37 300
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 17 990
z tego:
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000

  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - wyposażenia

Zakup energii 6 500
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 

Zakup usług pozostałych 2 500

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,
 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 
   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ................................,



 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 990
  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),
 - Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty i Wychowania Nr 9/87 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 1 783 270

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2002 r. 2003 r. 2004 r. Wskaź. %.
  - ilość placówek 1 1 1 100,0
  - liczba wychowanków 60 60 60 100,0
  - łączne zatrudnienie ( etaty ) 33 33 33 100,0
    w tym:
    pracownicy pedagogiczni 16,3 16,3 16,3 100,0

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1 393 370
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe 1 072 000

 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 019 800
   i pracowników obsługi szkół
 - fundusz nagród ( 1% planowanych wynagrodzeń osób.)   10 200
 - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat        42 000
   ( w tym: zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli 
    nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 000
 8,5 %  wynagrodzeń osobowych za 2003 rok

3) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 235 370
pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17,99%
 - składka na Fundusz Pracy - 2,45%

  Sezonowość:
 - wynagrodzenia osobowe : dla nauczycieli 1-go dnia miesiąca "z góry"; 
   pozostali pracownicy: miesięcznie 1/12 planu rocznego 
 - pozostałe składniki wynagrodzeń wg harmonogramu wypłat
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

 - uchwała Nr XXVII/691/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie 

 - rozporządzenie  M.E.N.i S. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające  rozporządzenie w 
   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...,



 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy  dla pracowników nie będących nauczycielami 
   zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zawarty w dniu 08.01.1997 r.,
 - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
    (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.),
 - rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
   podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
 - rozporządzenie MPiPS  z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej 
   składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
    w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200 poz. 1692 ze zm.). 

Pozostałe wydatki bieżące: 389 900
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000

 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 
   ekwiwalenty za odzież ochronną oraz inne świadczenia pieniężne

Świadczenia społeczne 30 000
 - kieszonkowe wypłacane wychowankom objętych całkowitą opieką 
    w ośrodkach szkolno - wychowawczych.

Zakup materiałów i wyposażenia 72 000
  - zakup opału
  - zakup środków czystości 
  - zakup materiałów  do naprawy sprzętu szkolnego
  - zakup materiałów  biurowych 
  - wyposażenie

Zakup środków żywności 120 000
Zakup leków i materiałów medycznych 3 500
Zakup energii 36 000

 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu i wody 
Zakup usług remontowych 30 000

 -  awarie, drobne remonty, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń
Zakup usług zdrowotnych 3 000

 - badania profilaktyczne dla pracowników
Zakup usług pozostałych 26 000

 - usługi drukarskie
 - usługi transportowe
 - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne
 - usługi pralnicze, kominiarskie, wywóz śmieci

Podróże służbowe krajowe 1 000
 - przejazdy miejscowe, podróże służbowe zamiejscowe, ryczałty km.

Różne opłaty i składki 1 000
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 400

  - pracownicy pedagogiczni - 8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe,

  - pozostali pracownicy - 37,5 %   wynagrodzenia w gospodarce
    narodowej w II pół. 2003 r.

  Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.z 1996 r. Nr 70 poz. 335 ze zm.),
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

Dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków 828 990
socjoterapii
Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

   wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
   motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia i 
   uchwała Nr LIV/1215/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r  zmieniająca uchwałę 
   w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli  ...,



Rozdział  85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu  oświaty 828 990
  - ilość placówek niepublicznych 2003/2004 1
  - ilość wychowanków 47
  - planowana dotacja  na  1 wychowanka  w  wysokości  równej średnim wydatkom 
     bieżącym ponoszonym na  jednego  wychowanka  w tego samego rodzaju  placówce  publicznej                           

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dn. 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.),  
 - uchwała Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
    niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych 60 000
 - świadczenia w zakresie dokształcania nauczycieli

  Sezonowość:
 - comiesięczna nierytmiczna

  Podstawy prawne:
  - art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U.z1997 r. Nr 56 poz. 357ze zm. ),  
  - rozporządzenie MENiS z dnia 29.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 
    doskonalenia zawodowego nauczycieli ... ( Dz.U. Nr 46 poz. 430 ).

Remonty placówek oświatowych 230 000

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

 Remonty obiektów  placówek oświatowych 230 000
 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 50 000
 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 80 000
 - Placówki wychowania pozaszkolnego 50 000
 - Internaty i bursy szkolne 50 000

  Sezonowość:
 - od kwietnia w wysokości 1/9 planu rocznego.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 305 400

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej

Rozdział  85495 - Pozostała działalność

Wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  - byłych pracowników placówek oświatowych. 305 400

 - Gmina 171 000
 - Powiat 134 400

Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

  Sezonowość:
 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego
   i do 30 września 25 % planu rocznego

  Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 26.01.82 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 ze zm.),

OGÓŁEM DZIAŁ 854  -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 42 012 508


