
Zarządzenie Nr  33/2015
Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 22.05.2015 r.

w sprawie: sposobu  wyodrębnienia  wydatków  na  realizacje  zadań  wymagających  specjalnej 
organizacji nauki i metod w gimnazjach, szkołach i przedszkolach  ogólnodostępnych oraz 
z oddziałami integracyjnymi. 

       Na podstawie art.53 ustawy  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia  2009 r.  ( Dz. U.  z 2013 r.  
poz. 885  ze zm.) w związku z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych innych ustaw  
w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1877) zarządzam co następuje :

§ 1.
Kwotę  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  naliczonej  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej 
na realizację  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci 
i młodzieży  należy  wyodrębnić  stosując  metodę  proporcjonalności  w  każdej  szkolnej  jednostce 
budżetowej do której uczęszczają dzieci i młodzież o określonym stopniu niepełnosprawności.

§ 2.
Do ustalenia planu finansowego należy przyjąć:

1) kwotę  subwencji  na  realizację  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 dla danej jednostki (liczbę uczniów dla jednostki 
ustala  się  w  oparciu  o  raport  subwencji  oświatowej  a  kwotę  z  publikowanej  na  stronie  
ministerstwa  finansów  informacji  o wysokości  kwot  przeznaczonych  na  edukację  specjalną, 
ujętych w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej).

2) plan finansowy na rok 2015 w zakresie wydatków bieżących danej  jednostki  (rozdz.  80101 – 
szkoły podstawowe, 80104 – przedszkola, 80110 – gimnazja, 80103 – oddział przedszkolny przy 
szkole podstawowej , 85401- świetlice szkolne),

3) określić  wskaźnik  procentowy tj.  kwotę wynikającą  z  pkt  1  podzielić  przez kwotę wynikająca 
z pkt 2 i plan podstawowy pomniejszyć o plan na realizację zadań z dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 3.
Utworzyć  nowe  rozdziały  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  26  grudnia  2014  r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji  dochodów i wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952).

§ 4. 
Na  koniec  każdego  miesiąca  wskaźnikiem procentowym,  o  którym mowa w §  2  pkt  3  pomniejszyć 
wydatki danej jednostki i jednocześnie powiększyć wydatki w odpowiednich rozdziałach i paragrafach 
dotyczących  edukacji  dzieci  i  młodzieży  wymagających  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod  pracy 
w szczególności niepełnosprawnych.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
 


