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Część opisowa do załączników nr 20-39,
do Uchwały Nr 0025.56.76.2019 Zarządu Powiatu
Kolskiego z dnia 21 listopada 20 19r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów
planów finansowych jednostkom.

Według rozdzielnika

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 rok (Uchwała Nr

0025.55.75.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie: projektu

uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2020 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na

podstawie Uchwały Nr 0025.56.76.2018 z dnia 21 listopada 2019r. w załączeniu przesyła

informację o projektowanych kwotach dla poszczególnych rozdziałów Pana Iii Jednostki,

celem opracowania projektów planów finansowych na 2020 rok i przedłożenia Zarządowi

Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2019r.

Projekt budżetu na 2020 rok w zakresie Oświaty i Wychowania opracowano na

podstawie Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznych planowanych

kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy

budżetowej na rok 2020 - w planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla

naszego powiatu.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej

subwencji ogólnej na 2020r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody

podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego,

z uwzględnieniem wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący

podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części

oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. określony został na podstawie danych

zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30

września 2019r., z wyjątkiem danych dotyczących:



• uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi,

którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych

niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub

słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje

zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w

zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących

kwalifikacyjne kursy zawodowe - przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na

rok 2019,

• uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od l września

2020r. - przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wydatki jednostek oświatowych Powiatu Kolskiego na 2020 rok realizowane będą przy:

- wzroście liczby uczniów w szkołach publicznych z 2.387 uczniów w roku szkolnym

2018/2019 do 3.038 uczniów w roku szkolnym 2019/2020, tj. o 651 uczniów więcej,

- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 351 uczniów w roku szkolnym

2018/2019 do 311 uczniów w roku szkolnym 2019/2020, tj. o 40 uczniów mniej,

- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 247 do 231.

Kwoty planowanych wydatków na 2020 rok obejmują środki finansowe m. m. na

sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo

oraz dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami,

- nagród Dyrektora dla nauczycieli w wysokości 0,75 % planowanego rocznego funduszu

wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

- pozostałych wydatków rzeczowych.

W budżecie powiatu pozostawiono środki finansowe na:

- odprawy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,

- nagrody organu prowadzącego szkoły w wysokości 0,25 % planowanego funduszu

wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi,



- inne niezbędne wydatki.

Zarząd Powiatu Kolskiego zastrzega sobie możliwość dokonania w CIągU roku

budżetowego korekty planu wydatków budżetowych na 2020 rok uwzględniającej możliwości

finansowe wynikające z ostatecznej kwoty części subwencji ogólnej oraz zmianę liczby

uczniów iwychowanków w poszczególnych kategoriach od 1 września 2020 roku.
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Rozdzielnik:

Pan IiiDyrektor
l. Liceum Ogólnokształcącego w Kole
2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
3. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole
4. Zespołu Szkół Technicznych w Kole
5. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole
6. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
7. ala


