
Załącznik 
do Uchwały Nr 176/464/2014 
Zarządu Powiatu w Łukowie 

z dnia 3 czerwca 2014 r. 
 

Algorytm wyznaczania ustalonych w budżecie Powiatu Łukowskiego wydatków 

bieżących ponoszonych w szkołach publicznych określonego typu i rodzaju  

w przeliczeniu na jednego ucznia na potrzeby ustalania dotacji dla szkół 

niepublicznych 

 

1. Ustalone w budżecie Powiatu Łukowskiego zwanego dalej powiatem wydatki 

bieżące ponoszone w szkołach publicznych określonego typu i rodzaju (WB) 

składają się z: 

a. WBS – ponoszonych przez powiat wydatków bieżących we wszystkich 

składowych; 

b. WBD – ponoszonych przez powiat wydatków bieżących na doskonalenie  

i dokształcanie zawodowe nauczycieli we wszystkich składowych; 

c. WBP – ponoszonych przez powiat wydatków bieżących na funkcjonowanie 

PZO w Łukowie w części przypadającej na wszystkie składowe; 

d. WBI – innych (o ile takie występują) ponoszonych przez powiat wydatków 

bieżących związanych ze składowymi. 

WB = WBS + WBD + WBP + WBI 

gdzie składowa oznacza prowadzoną przez powiat szkołę danego typu i rodzaju. 

2. Ponoszone przez powiat wydatki bieżące we wszystkich składowych obliczane są 

według wzoru: 

 

WBS = 
∑ 𝑃𝐹𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐺𝑁𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

∗ ∑ 𝐺𝑁𝑇𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1  

gdzie: 

 PFTi – aktualny plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 

właściwym dla szkoły danego typu (80120, 80130)  w i-tym zespole szkół,  

w którym funkcjonuje składowa, na podstawie sprawozdania Rb-28S; 

 GNTi –roczna liczba godzin nauczycielskich wg rozdziału klasyfikacji budżetowej 

właściwego dla szkoły danego typu (80120, 80130), realizowanych w i-tym 
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zespole szkół, w którym funkcjonuje składowa, na podstawie arkusza 

organizacyjnego (liczba godzin nauczycielskich w szkole danego typu); 

 GNTRi - roczna liczba godzin nauczycielskich wg rozdziału klasyfikacji 

budżetowej właściwego dla szkoły danego typu (80120, 80130) i właściwej 

kategorii uczniów, realizowanych w i-tym zespole szkół, w którym funkcjonuje 

składowa, na podstawie arkusza organizacyjnego (liczba godzin nauczycielskich 

w szkole danego typu i rodzaju); 

3. Ponoszone przez powiat wydatki bieżące na doskonalenie i dokształcanie zawodowe 

nauczycieli w składowych obliczane są według wzoru: 

WBD = 
∑ 𝑃𝐹𝐷𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐺𝑁𝐷𝑖
𝑛
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∗  ∑ 𝐺𝑁𝑇𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1  

gdzie: 

 PFDNi –aktualny plan wydatków bieżących w rozdziale klasyfikacji budżetowej 

właściwym dla dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkoły danego typu 

(80146) w i-tym zespole szkół, w którym funkcjonuje składowa, na podstawie 

sprawozdania Rb-28S; 

 GNDi –roczna liczba godzin nauczycielskich realizowanych we właściwym dla 

typu szkoły dziale klasyfikacji budżetowej (801) w i-tym zespole szkół, w którym 

funkcjonuje składowa, na podstawie arkusza organizacyjnego (liczba godzin 

nauczycielskich we wszystkich składowych właściwych dla działu klasyfikacji 

budżetowej); 

 GNTRi - roczna liczba godzin nauczycielskich wg rozdziału klasyfikacji 

budżetowej właściwego dla szkoły danego typu (80120, 80130) i właściwej 

kategorii uczniów, realizowanych w i-tym zespole szkół, w którym funkcjonuje 

składowa, na podstawie arkusza organizacyjnego (liczba godzin nauczycielskich 

w szkole danego typu i rodzaju); 

4. Ponoszone przez powiat wydatki bieżące na funkcjonowanie PZO w Łukowie  

w części przypadającej na składowe, obliczane są według wzoru: 

WBP = 
𝑘∗𝑃𝐹𝑃

𝐺𝑁
∗  ∑ 𝐺𝑁𝑇𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1  

gdzie: 

 k – obliczony na podstawie struktury organizacyjnej PZO w Łukowie 

współczynnik określający udział realizowanych przez PZO prac związanych 

obsługą szkół powiatu w stosunku do całego zakresu prac PZO, obliczony według 

zastawienia:  
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Stanowisko/Komórka 

organizacyjna 
Ogólny wymiar etatów 

Wymiar etatów związany  

z obsługą szkół 

Dyrektor 1 ½ 

Główny księgowy 1 11/12 

Sekcja finansowo-księgowa 4 3+2/3 

Sekcja płac 3 2 + ¾ 

Stanowisko ds. bhp 1 3/4 

Stanowisko ds. SIO, subwencji  

i dotacji oświatowych 

1 ½ 

Stanowisko ds. organizacji 

powiatowej sieci szkół i placówek 

oświatowych 

1 0 

Stanowisko ds. obsługi kasowej 1 1/3 

Stanowisko ds. organizacyjno-

administracyjnych 

1 0 

Sprzątaczka 0,5 0 

RAZEM 14,5 9,42 

K = 
𝟗,𝟒𝟐

𝟏𝟒,𝟓
= 𝟎, 𝟔𝟓 

 PFP - aktualny plan wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Oświatowego  

w Łukowie, na podstawie sprawozdania Rb-28S; 

 GN - roczna liczba godzin nauczycielskich realizowanych we wszystkich szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez  powiat, na podstawie arkusza 

organizacyjnego; 

  GNTRi - roczna liczba godzin nauczycielskich wg rozdziału klasyfikacji 

budżetowej właściwego dla szkoły danego typu (80120, 80130) i właściwej 

kategorii uczniów, realizowanych w i-tym zespole szkół, w którym funkcjonuje 

składowa, na podstawie arkusza organizacyjnego (liczba godzin nauczycielskich 

w szkole danego typu i rodzaju); 

5. Inne ponoszone przez powiat wydatki bieżące związane ze składowymi WBI, o ile 

takie występują, obliczane są jako iloczyn kwot wydatków bieżących przypadających 

na jedną godzinę nauczycielską i rocznej liczby godzin nauczycielskich 

realizowanych we wszystkich składowych 
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6. Ustalone w budżecie powiatu wydatki bieżące ponoszone w szkołach publicznych 

określonego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia obliczane są według 

wzoru: 

WBu = 
𝑾𝑩

𝑳𝑼𝑻𝑹
 

Gdzie LUTR oznacza roczną liczbę uczniów w szkołach  danego typu i rodzaju, dla 

których organem prowadzącym jest powiat, obliczoną na podstawie danych arkusza 

organizacyjnego jako iloczyn 12 i średniomiesięcznej liczby uczniów. 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu 

1. Janusz Kozioł - Przewodniczący Zarządu  / - / 

2. Krzysztof Tymoszuk - Wicestarosta   / - / 

3. Krzysztof Szczęśniak - Członek Zarządu 

4. Włodzimierz Wolski - Członek Zarządu  / - / 

5. Ryszard Żurek - Członek Zarządu   / - / 

 


