
Burmistn Miasta iGminy
Koniecpol ZARZĄDZENIE NR 95 /2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dńa20 wtześnia 2016

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach i przedszkolach

ogólnodostępnych.

Na podstawie art. 30 u§t. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarlotządzie gminnym (tj. Dz.U, z
2015r.poz.15l5 z późn. tl.), art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z rcalizacj ą ustawy bud żetovłe1 (Dz. U . poz. 1877) oraz Rozpolządzenia Ministra Finansów z
dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz środków pochodzących ze źłódeł zagranicznych ( Dz, U. z20l4r. poz.1952)

zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się regulamin zasad klasyfikowania szacowanych wydatków na zadania zwięane ze stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach

ogólnodostępnych o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Koniecpol.

§3.

Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od I sĘcznia 2016t.
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Zńącmik do Zarz7dzenie Nr 95/20 l6

""rH;r.6yói*"' 
Gniny Koniecpol

Regulamin zasad klasyfikacji szacowanych wydatków na zadania związane ze sto§owaniem
§pecjalnej organżacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieĘ w szkolach i przedszkolach
ogólnodostępnych.

§1,

Wydatki związane z rcalizacją zadń wymagających stosowania specjalnej organizacj i naŃi i metod
pracy w szkołach i przedszkolach to wydatki:

a) na działalność wykonywaną na żecz dzieci i młodzieży posiadających orżeczenie o potrzebie
kształcenia specj a|nego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
posiadających orzeczęnie o potrzebie zajęó rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa art. 71b ust.
3 ustawy o systemie oświaty,

b) wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w szkołach/ zajęó ogólnych w
\_ przedszkolach i pomocy nauczyciela w przedszkolach, w odpowiedniej wysokości (tj. wymiar etatu),

wyliczonej współczynnikiem proporcjonalnoś ci, oznaczającym llczbę uczniów z orzeczeniami, o których
mowa w aft. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej
szkole/przedszkole,

c) na utrzlłnanie bud:łrku, na wynagrodzenia dyrektora i wicedl.rektorów szkoły/przedszkola oraz
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły/ptzedszkola, w odpowiedniej wysokości
wyliczonej współczynnikiem proporcj onalnoś ci, oznaczającym liczbę lczniów z orzeczeniatti, o których
mowa art. 71b ust.3 ustawy o systemie oświaty w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej
szkole/przedszkolu.

§2.

Wydatki na zadania są finansowane z budżetu Gminy Koniecpol w ramach uchwalonego budżetu Gminy
na dany rok budżetowy w dziale 801- Oświata i \łychowanie, w rozdziałach:

80149- Realizacj a zadń wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci* w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego,

80150 - Realizacj a zadń wrymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

§3.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80149 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w
przedszkolach publicznych o gólnodostępnych.



§4.

W rozdziale klasyfikacji budźetowej 80150 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w
szkołach publicznych ogólnodostępnych podstawowych i gimnazjum.

§5.

1. Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnieniaw rozdziałach, o których mowa w § 2 ustala się
następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pełnej wysokości współorganizującego specjalną organizację
nauki (w tym, wszystkie koszty zatrudnienia wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieii prowadzących zajęcia specjatisty czne otaz nalczycidri
prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania, wlłrikające z orzeczeń, o których mowa w art. 71 b
ust.3 ustawy (np, wynagrodzenie nauczyciela logopedy, psychologa, pedagoga, w wysokości
odpowiadającej liczbie godzin zaplanowanych na dany rok szkolny do realizacji z lczniarnildzięćmi
posiadającymi orzeczenie, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy o systemie oświaty.

- c) wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kszlałcenia specjalnego np. pomoc
dydaktyczna i wyposażenie z p|zeznaczeniem do użytku dla dzieci i młodzieży o specjalnych pofizebach
edukacyjnych.

d) pozostałe wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe objęte planem finansowym j ednostki w
rozdzińach 80104, 80101, 80110 ( tj. wydatki pomniejszone o wydatki zpki a,b, c ) w wysokości
równej iloczynowi tych wydatków przez ustalony indywidualnie dla jednostek współczynnik
proporcjonalności. Pozostałe wydatki są to wszystkie wydatki jednostki objęte planem finansowym tj,

uydatki na wynagrodzenia pozostałych nauczycieli, wynagrodzenia dlT ektora, wicedyrektorów,
pracowników niepedagogicznych oraz wydatki tzęczowe (z wyłączeniem wydatków w pkt. a, b i c)

2. Współczynnik proporcjonalności ustala się jako ilorazliczby trczniów z orueczeńarni, o których mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty l przezliczbę uczniów ogółem w szkole / przedszkolu. Liczbę
lcznióvł / dzieci ustala się w oparciu o dane SIO na dzień 30 wTześnia danego roku szkolnego,
pov zedza]ące go rok budżetowy.

.- 3. Wyliczony współczynnik przyjmuje się z dokładnością do drugiego miej sca po przecinku.

Współczynnik proporcjonalności do ewidencji wydatków wymienionych w ust, 1, pkt. d należy wyliczyó
dla tozdziŃu 80149 i 80150 w oparciu o dale ze sptawozdania SIO na dzień 30 września danego roku
szkolnego, poprzedzającego rok budźetowy w zakresie |iczby dzieciltlczniów z orzęczeniami w
ogólnodostępnym , przedszkolrr/ szkole podstawowej, gimnazjum w stosunku do liczby dziecil trczniów
ogółem w tych oddziałacV w danym typie szkoły.

4. Wartośó planowanych wydatków o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. d, które należy sklasyfikować do
rozdziałów odpowiednio 80149 i 80l50 obliczamy współczynnikiem proporcjonalności ustalonym
zgodnie z zasadami w ust. 2 pkt. a, b, c i d. Oznaczato, że ujęte w planie finansowym pozostałe wydatki,
o których mowa w ust. 1 pkt. d, mnożyny odpowiednimi współczynnikami proporcjonalności i
ewidencjonujemy je odpowiednio w rozdziałach 80149 i 80150.



§6.

W rozdziałach 80149 i 80150 jednostka oświatowa zobowiązanajest ewidencjonowac wydatki wskazane
§ 5. ust. 1 pkt. a, b i c oraz wydatki z uwzględnieniem wspołczynników proporcjonalności wskazane w
pkt. d.

§7.

Określone w niniejszym regulaminie zasady ewidencjonowania wydatków zńęartych z realizzcją zńań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach/przedszkolach

, ogólnodostępnych w rozdziałach klasyfikacji bŃżetowej, o których mowa w § 2 obowiązują we
wszystkich publiczny jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniecpol.


