
ZARZĄDZENIE NR 97/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad rozliczania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych Gminy Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515), art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) oraz par.1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952), 
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady rozliczania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych na terenie gminy 
Konopiska, które ujmowane są w rozdziałach 80149, 80150:

1) Wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy ponoszone 
są na ucznia posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazujące na rodzaj 
niepełnosprawności określony w przepisach prawa oświatowego i wykazanego w arkuszu organizacyjnym 
i jego kolejnych aneksach w bieżącym roku;

2) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne  oraz odpis na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i specjalistów pracujących wyłącznie z uczniami, 
o których mowa w pkt 1 rozlicza się w całości;

3) Wydatki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 
rozlicza się w całości;

4) Wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, studia), jeśli dotyczy pracy 
z uczniami z orzeczeniem rozlicza się w całości;

5) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne  oraz odpis na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dyrektora, zastępcy dyrektora, pozostałych nauczycieli oraz 
pracowników administracyjno – obsługowych rozlicza się współczynnikiem proporcjonalności liczby 
uczniów, o których mowa w pkt 1 do liczby uczniów ogółem;

6) Wydatki na remonty, modernizacje, inwestycje oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem 
placówki rozlicza się współczynnikiem proporcjonalności liczby uczniów, o których mowa w pkt 1 do 
liczby uczniów ogółem;

7) Wydatki zaklasyfikowane do ujęcia w rozdziałach 80149, 80150 w całości, ujmowane są w ewidencji 
księgowej na bieżąco, natomiast wydatki rozliczane współczynnikiem proporcjonalności 
przeksięgowywane są kwartalnie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom podległych jednostek oświatowych.

§ 3. Zaleca się dostosować politykę rachunkowości w jednostkach oświatowych do zasad  obowiązujących 
w niniejszym zarządzeniu.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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