Zarządzenie Nr 71/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zaliczania w księgach rachunkowych wydatków związanych
z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach organizacyjnych Gminy
Krzywiń
na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1877) oraz § 15 ust. 1 pkt 4 i 5
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289)

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza co następuje:
§1
1. Ustala się, że w ramach planu finansowego jednostek oświatowych Gminy Krzywiń
w rozdziałach 80149 i 80150 w księgach rachunkowych wyodrębnia się wydatki związane
z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,
innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz wydatków rzeczowych wg wskaźnika.
2. Ustala się:
1) w zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, innych świadczeń
związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli zatrudnionych na dodatkowe zajęcia dla
dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do rozdziałów
wymienionych w ust. 1 kwalifikuje się wydatki w sposób następujący:
a) ustala się tygodniową liczbę godzin realizowanych z uczniami wymagającymi
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (Tlg),
b) obliczoną sumę określoną w ust. 2 pkt 1) ppkt. a, odnosi się do ogólnej liczby godzin
ujętych w arkuszu organizacji szkoły (Olg) ,
c) obliczony iloraz stanowi wskaźnik procentowy wg którego w księgach rachunkowych
odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmuje się wydatki na wynagrodzenia,
pochodne i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli (Wpg)
𝑇𝑙𝑔

𝑊𝑝𝑔 = 𝑂𝑙𝑔 × 100%
2) W zakresie wydatków:

- rzeczowych,
- kosztów związanych z administracją i obsługą jednostek oświatowych
- w zakresie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, innych świadczeń
związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli zatrudnionych na zajęciach dydaktycznych
wynikających z ramowych planów nauczania i realizowanych w ramach godzin lekcyjnych
ogólnie dostępnych,
do rozdziałów wymienionych w ust. 1 kwalifikuje się wydatki w następujący sposób:
a) ustala się liczbę uczniów posiadających orzeczenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej (Luppp),
b) obliczoną sumę określoną w ust. 2 pkt 2) ppkt. a, odnosi się do ogólnej liczby uczniów
w szkole (Luo),
c) obliczony iloraz stanowi wskaźnik procentowy wg którego w księgach rachunkowych
odpowiedniego rozdziału kwalifikacji budżetowej ujmuje się wydatki rzeczowe i
związane z administracją i obsługą jednostek oświatowych
𝑊𝑝𝑘 =

𝐿𝑢𝑝𝑝𝑝
× 100%
𝐿𝑢𝑜

3. Wskaźniki procentowe należy ustalić dla danej jednostki oraz przy każdej zmianie wartości
stanowiących jeden ze składników obliczenia wskaźnika.
4. Zapisu na kontach księgowych dokonuje się na bieżąco na podstawie dokumentów
źródłowych zatwierdzonych przez osoby upoważnione do kontroli merytorycznej.
5. Zakwalifikowanie wydatku, w wysokości 100% poniesionej kwoty, do kosztów
funkcjonowania w rozdziałach 80149 i 80150 następuje na podstawie opisu merytorycznego
każdego dokumentu źródłowego i przedmiot wydatku musi być przeznaczony wyłącznie na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży.
§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

