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ZARZADZENIE NR 122/2015
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 23 lipca 2015 I.

w    sprawie    okreSlenia    sposobu    wyodrebnienia    wydatk6w    na    realizacje    zadah
wymagajacych  stosowania  specjaLnej   nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  i   m]odziedy
w  plac6wkach  oSwiatovych  prowadzonych  przez gmine  Drawsko  Pomorskie

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustavy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorzqdzie gminnym (Dz.
U. z  2015 r., poz.  1515, poz.  1045, poz.  1890) zarzqdzam, co nastepuje:

§1.   Wydatki   ponoszone na rzecz uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia
specjalnego   oraz  dzieci   i  ndodziezy  z  upoSledzeniem  umyslovym   w   stopniu  glebokim
posiadajapych orzeczenie  o potrzebie  zaj?6  rewalidacyjno-wychowawczych   w   plac6wkach
oSwiato\vych    prowadzonych    przez  gmine  Drawsko  Pomorskie  nalezy  ujmowa6  zgodnie
z   przepisami   rozporzqdzenia   Ministra   Finans6w   w   sprawie   szczeg6Iowej   klasyfikacji
dochod6w,  \vydatk6w,  przychod6w    i  rozchod6w  oraz  ;rodk6w  pochodzqcych  ze  Zr6del
zagranicznych w rozdzialach:

1)  80149  -  realizacja zadafi  vymagajapych  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki  i  metod

pracy  dla  dzieci  w  przedszkolach,  oddzialach  przedszkolnych,  w  szkolach  podstawo\vych
i innych fo-ach \vychowania przedszkolnego,

2)  80150  -  realizacja zadah \vymagajacych stosowania  specjalnej  organizacji nauki  i  metod
pracy     dla     dzieci     i     mlodziezy     w     szkolach     podstawovych,     gimnazjach,     liceach
og6lnoksztalcapych     liceach    profllowanych    i     szkolach    zawodo\vych    oraz    szkolach
artystycznych.

?2.   Ustalam  nastepujqce  metody  \vyodrebnienia  \vydatk6w  na realizacje zadari, o kt6rych
mowaw§1:
1)       calkowite   \vydatki   ponoszone   na   prowadzenie   zaje6   rewalidacyjnych,   nauczania
indywidualnego   oraz   innych   zaje6   specjalistycznych   np.   1ogopedycznych   prowadzonych
indywidualnie  dla  uczni6w  posiadajacych  orzeczenie  o  potrzebie  ksztalcenia  specjalnego,
2) wsp6lne \vydatki na \vynagrodzenia, pochodne od \vynagrodzeh, dodatkowe \vynagrodzenie
roczne,   dodatki   socjalne   dyrektora,   wicedyrektora,   praco`unik6w administracji i obslugi -
ustali6 w oparciu o  liczbe uczni6w \vymagajqcych stosowania specjalnej  nacki  i  metod  pracy
dla  dzieci  i   ndodzie2y  w  stosunrfu do og6lnej liczby uczni6w plac6wki oSwiatowej)
3)  wsp6lne  \vydatki  na  utrzymanie  obiekt6w  szkolnych  w  szczeg6lnoSci:  media,  remonty)
\vydatki  na zakup  artyku16w  szkolnych,  dydaktycznych,  biurowych,  Srodk6w  czystoSci  itp.)
ustali6 w oparciu o  liczbe uczni6w lvymagajapych stosowania specjalnej  nauki  i  metod  pracy
dla  dzieci  i    mlodziezy  w  stosunku do og61nej liczby uczni6w plac6wki oSwiatowej.

§3.    Liczbe  uczni6w,  dzieci  i  ndodzieZy3  O  kt6rych  mowa  w  §   1,  dla  potrzeb  okreSlenia
\vydatk6w ustalaj a dyrektorzy po szczeg6 lnych plac6wek oSwiato\vych.

§4.    Wykonanie    zarzadzenia   powierzam    dyrektorom    s2k61,    dyrektorowi    przedszkola,
kiero\unikowi   Referatu   Spraw   Spolecznych   oraz     koordynatorowi   Biura   Obslugi   Szk
i Przedszkoli.

§5.    Zarzqdzenie wchodzi w Zycie  z dniem podjecia z mocq od  1  stycznia 2015 r.

El.


