
Zarządzenie nr 534/2018 
Burmistrza Wołczyna  

z dnia 06 lutego 2018 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 2017 roku, poz. 1875, ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dziennik Ustaw z 2017 roku,
poz. 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1 .

1. Ustalam następujący sposób planowania  i ewidencjonowania wydatków  na realizację zadań
wynikających  z  zaleceń  zawartych  w  orzeczeniach  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994
roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 882, ze
zm.),  oraz  zapewnienie  warunków  realizacji  tych  zadań  w  oświatowych  jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn:

1)  wydatki  związane  z  kształceniem uczniów posiadajacych orzeczenia  o  potrzebie  ksztalcenia
specjalnego  albo  orzeczenia  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  wydane  przez
właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uczniów, dla których opracowano indywidualne
programy zajęć na podstawie przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego, a także przewidziane i poniesione w celu zapewnienia warunków realizacji zadań
wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy  ujmuje  się  w  planach
finansowych jednostek oświatowych i ewidencjonuje ich wykonanie odpowiednio w rozdziale:

a) 80149 - dla wychowanków przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

b) 80150 - dla uczniów szkół podstawowych, 

c) 80152 – dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej nr
3 im. Jana Pawła II w Wołczynie oraz dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie, 
z podzialem na odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej. 

2)  Do wydatków z  zakresu  kształcenia  specjalnego,  o  których mowa w punkcie  1,  zalicza  się
wyłącznie  wydatki  na  realizację  zadań  wynikających  z  zaleceń  zawartych  w  orzeczeniach  i
indywidualnych programach zajęć, o których mowa wyżej, w tym:

a)  wydatki  na  wynagrodzenia  i  tzw.  pochodne  bezpośrednio  związane  z  prowadzeniem  zajęć
wyłącznie z uczniami i wychowankami posiadającymi orzeczenia i indywidualne programy zajęć, o
których mowa w punkcie 1,

b) wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do
realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń i programów, o których mowa w punkcie 1,

c) wydatki na zapewnienie warunków realizacji zajęć i programów. 



3)  Do wydatków z  zakresu  kształcenia  specjalnego  nie  zalicza  się  wydatków na  wychowanka
przedszkola  albo  oddziału  przedszkolnego  w szkole  podstawowej,  ucznia  lub  uczestnika  zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych,  finansowanych  w  ramach  podstawowej  kwoty  subwencji
naliczanej standardem finansowym A na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie  sposobu  podziału  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  jendostek  samorządu
terytorialnego na dany rok kalendarzowy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018
roku. 

                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                 mgr Jan Leszek Wiącek


