
Zarządzenie nr 161/2015 
Burmistrza Wołczyna  

z dnia 29 września 2015 roku

w  sprawie  planowania  i  ewidencji  wydatków  na  realizację  zadań  wymagających  stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Wołczyn

Na podstawie art.  30 ust.  2 punkt 4 i art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 594, ze zm.) oraz art. 32 ustawy z dnia 
5  grudnia  2014  roku  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku  z  realizacją  ustawy  budżetowej 
(Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1 .

1. Ustalam następujący sposób planowania  i ewidencjonowania wydatków  na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę:

1)  Wydatki  związane  z  kształceniem uczniów posiadajacych orzeczenia  o potrzebie  ksztalcenia 
specjalnego wydane przez właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne ujmuje się w planach 
finansowych  jednostek  oświatowych  i  ewidencjonuje  ich  wykonanie  odpowiednio  w  rozdziale 
80149 dla wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz w rozdziale 80150 dla uczniów szkół 
podstawowych,  gimnazjum  i  liceum,  z  podzialem  na  odpowiednie  paragrafy  klasyfikacji 
budżetowej. 

2) Wydatki bezpośrednie związane z prowadzeniem zajęć wyłącznie z uczniami i wychowankami 
posiadającymi orzeczenia, o których mowa w ust. 1, w tym wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia 
pracowników pedagogicznych prowadzących z tymi uczniami zajęcia wynikające z treści orzeczeń, 
wraz  z  dodatkiem wiejskim i  mieszkaniowym  oraz  ze  składkami  na  ubezpieczenia  społeczne, 
ujmuje się w pełnej wysokości w odpowiednim rozdziale (80149 lub 80150) i paragrafie wydatków 
danej jednostki.

3) W celu ustalenia miesięcznej kwoty wydatków bezpośrednich na kształcenie w oddziale danej 
szkoły 1 ucznia, w tym ucznia objętego kształceniem specjalnym, obejmujących wynagrodzenia 
pracowników pedagogicznych, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pochodne od wynagrodzeń, 
miesięczną  kwotę  wynagrodzeń,  dodatków  i  pochodnych  ogółem  pomniejsza  się  o  kwotę 
wynagrodzeń  wynikających  z  prowadzenia  wyłącznie  z  uczniami  objętymi  kształceniem 
specjalnym zajęć wynikających z treści orzeczeń w tym miesiącu, wraz z dodatkiem wiejskim i 
mieszkaniowym oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

4)  Pomniejszoną  kwotę  wynagrodzeń,  dodatków  i  pochodnych  dzieli  się  przez  sumę  płatnych 
godzin dydaktycznych i wychowawczych we wszystkich oddziałach w danym miesiącu wynikającą 
z  arkusza  organizacyjnego  danej  jednostki  i  mnoży  przez  miesięczną  liczbę  płatnych  godzin 
dydaktycznych i wychowawczych w każdym oddziale, z uwzględnieniem mnożnika 4,16 tygodnia 
w miesiącu. Miesiące, w których przypadają ferie letnie lub zimowe, traktuje się jak pełne miesiące 
pracy.  
Ustaloną  w powyższy sposób miesięczną  kwotę  wydatków na  oddział,  w tym ten,  do  którego 
uczęszcza uczeń posiadajacy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, dzieli się przez liczbę 
uczniów danego oddziału. Otrzymana kwota stanowi sumę wydatków bezpośrednich na kształcenie 
1 ucznia w oddziale danej szkoły, w tym na ucznia posiadającego takie orzeczenie. 



5)  W celu  ustalenia  miesięcznej  kwoty  wydatków pośrednich  na  kształcenie  w oddziale  danej 
szkoły 1 ucznia, w tym ucznia objętego kształceniem specjalnym, obejmujących wynagrodzenia, 
pochodne  i  odpisy  na  ZFŚS pracowników  pedagogicznych  i  niepedagogicznych,  oraz  wydatki 
rzeczowe działalności podstawowej po ich pomniejszeniu o wydatki zakwalifikowane bezpośrednio 
do wydatków kształcenia specjalnego opisane w ust. 1 punkt 2, wymienione kwoty wydatków dzieli 
się przez liczbę uczniów.

6) W celu ustalenia miesięcznej kwoty wydatków na opiekę świetlicową na 1 korzystającego ze 
świetlicy miesięczną kwotę wydatków w rozdziale dzieli się przez liczbę korzystających.  

7) W celu ustalenia średniej kwoty wydatków na 1 posiłek w stołówce miesięczną kwotę wydatków 
dzieli się przez liczbę posiłków przewidzianych do przygotowania w danym miesiącu.

2.  Do  ustalenia  kwot  wydatków,  o  ktorych  mowa  w  ust.  1  punkt  3  –  5,  na  realizację  zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych 
na  okres  od  1  stycznia  do 31 marca  w 2015 roku i  w latach  następnych przyjmuje się  liczbę 
uczniów posiadajacych  orzeczenia  o  potrzebie  ksztalcenia  specjalnego  wydane  przez  właściwe 
poradnie  psychologiczno-pedagogiczne  według  danych  z  SIO  na  dzień  30  września  roku 
poprzedzającego.

3.  Do  ustalenia  kwot  wydatków,  o  ktorych  mowa  w  ust.  1  punkt  3  –  5,  na  realizację  zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych 
na okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia w 2015 roku i w latach następnych przyjmuje się liczbę 
uczniów posiadajacych  orzeczenia  o  potrzebie  ksztalcenia  specjalnego  wydane  przez  właściwe 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne według danych z SIO na dzień 31 marca danego roku.

4.  Do  ustalenia  kwot  wydatków,  o  ktorych  mowa  w  ust.  1  punkt  3  –  5,  na  realizację  zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w jednostkach oświatowych 
na okres od 1 września do 31 grudnia w 2015 roku i i w latach następnych przyjmuje się liczbę 
uczniów posiadajacych  orzeczenia  o  potrzebie  ksztalcenia  specjalnego  wydane  przez  właściwe 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne według danych z SIO na dzień 30 września danego roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 
roku. 

                                                                                                          Burmistrz
                                                                                             mgr Jan Leszek Wiącek


