
B    U    Ft    M    I    S    I    R    Z
Drawska  PomOrSkiegO '

ul.Gen.W.SikorSkiegO 41
78-50O DrawSkO PomorSkie

[el.  og4-3633485.  fax,  O94-3633113
ZARZADZENIE NR 42/2016

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIE GO
z dnia 24 1utego 2016 r.

w    sprawie    okre5lenia    sposobu    lvyodrebnienia    wydatk6w    na    realizacje    zadari
lvymagajacych   stosowania   specjalnej  organizacji  nauki  i   metod  pracy   dla   dzieci  i
mlodziety w  plac6wkach  oSwiatolvych prowadzonych  przez gmine Drawsko  Pomorskie

Na podstawie  art.  30  ust.  2 pkt 4  ustarvy z  aria  8  marca  1990  I.  o  samorzqdzie  gmi-ym
(Dz. U.   z2015 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  ndodzie2y  z  upoSledzeniem  umysto\vym , w  stopniu  glebokim
posiadajapych orzeczenie  o potrzebie zaje6 rewalidacyjno-\vychowawczych   w   plac6wkach
oSwiatovych    prowadzonych    przez  gming  Drawsko  Pomorskie  nalezy  ujmowa6  zgodnie
z   przepisami   rozporzqdzenia   Ministra   Finans6w   w   sprawie   szczeg6Iowej   klasyflkaCji
dochod6w,  vydatk6w,  przychod6w    i  rozchod6w  oraz  frodk6w  pochodzqcych  ze  Zr6deI
zagranicznych w rozdzialach :

1)  80149  - realizacja zadafi w)-agajapych stosowania specjalnej  organizacji nauki i metod
pracy  dla  dzieci  w  przedszkolach,  oddzialach  przedszkolnych,  w  szkolach podstaworvych
i innych formach lvychowania przedszkolnego,

2)  80150  -  realizacja zadari w)magajqcych stosowania specjalnej  organizacji nauki  i metod
pracy     dla     dzieci     i     ndodzieZy    w     szkofach    podstawolvych,     gimnazjach,     1iceach
og6lnoksztalcqcych,     liceach    profilowanych    i     szkolach    zawodo\vych    oraz    szkolach
artystycznych.

§2.   Ustalam  mast?pujqce  melody  `vyodr?bnienia  \vydatk6w  na realizacj? zadali, o kt6rych
mowa w ilw tym:
1)    calkowite   \vydatki   ponoszone   na   prowadzenie   zaj?6   rewalidacyjnych,   nauczania
indywidulanego w szkole lub w domu oraz innych zaje6 specjalistycznych np. 1ogopedycznych
prowadzonych indywidualnie dla uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie   ksztalcenia
specjalnego, a w szczeg6lnoSci:
-  \vynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli
-  \vydatki osobowe nie zaliczone do lvynagrodzch,
-  odpis nazFSs,
-  koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
-   \vydatki rzeczowe ponoszone na rzecz tego ucznia /uczni6w/,  kt6ry posiada orzeczenie o

potrzebie ksztalcenia specjalnego (zakup odpowiedniego \vyposazenia, artykul6w szkolnych,
ksiqzek rub pomocy naulcolvych, koszty dostosowania egzanin6w zerungtrznych do potrzeb
ucznia /uczni6w/ drobne naprarvy,
-  koszty dowozu uczni6w do szk6I,
2) wsp61ne lvydatki na \vynagrodzelria, POChOdne Od lvynagrOdZeh, dOdatkOWe \vynagrOdZenie
roczne,  zakladowy fundusz  Swiadczeh  socjalnych,  koszty doksztalcania i  doskonalenia oraz
inne:  dyrektora,   wicedyrcktora,   praco\mik6w  administracji  i  obsfugi -   ustali6 w oparciu
o   liczbg uczni6w \vymagajapych stosowania specjalnej   nauki   i   metod   pracy   dla   dzieci
i     ndodziezy   w   stosullrfu dO  Og6lnej  liczby uczni6w plac6wki oSwiatowej, w ty- miedzy
irmymi:
-  \vynagrodzenia osobowe vlaZ Z POChOdny-i nauCZyCieli
-  \vydatki osobowe nie zaliczone do w)magrodzefi,



-  odpis naZFSS,
-  koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
-  dow6z uczni6w do szk6I,
3) wsp6lne \vydatld na utrzymanie obiekt6w szkolnych w szczeg61noSci:
a)  media, monitoring, cz)msze, telefony, intemet, zafup artylul6w szkolnych, dydaktycznych,
biuro\vych,  Srodk6w  czystoSci  itp.)  ustali6  w  oparciu  o     liczbe  uczni6w  \vymagajapych
stosowania specjalnej  nauki  i  metod  pracy  dla  dzieci  i   ndodziezy  w  stosunku do og6lnej
liczby uczni6w plac6wki oSwiatowej,
b)  utrz)manic  i  w)posaZenie  stol6wek  szkolnych  ustali6  w  oparciu  o     liczb?  uczni6w
\vymagajqcych  stosowania  specjalnej   organizacji       nauki    i    metod    pracy     dla    dzieci
i   ndodzie2y  w  stosunku do og6lnej liczby uczni6w korzystajqcycII Ze StOI6wek,
c)  udzial w imprezach i innych zajgciach pozalekcyjnych flnansowanych z budzetu szkoly,
ustali6  w  oparciu  o  liczb?  uczni6w lvymagajqcych  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki
i  metod  pracy  dla  dzieci  i    ndodziezy  w  stosunrfu do liczby uc2ni6w biorapych udzial w
tych zajeciach,
d)    remonty,  modemizacje  (sal  dydakeycznych    wsp6lnych  pomieszczeh  plac6wki,    itp.))
ustali6 w oparciu o   liczbe uczni6w w)magajacych stosowania specjalnej  organizacji   nacki
i   metod  pracy   dla   dzieci   i    ndodzieZy   w   stosunku do og61nej  liczby uczni6w plac6wki
oSwiatowej.

§3.  Do  ustalenia   liczby  uczni6w,  dzieci  i  mlodziedy,  o  kt61.yCh  mOWa W  !  1,  dla potrzeb
okreSlenia lvydatk6w, zobowiqzuje  dyrektor6w  poszczeg6lnych plac6wek oSwiato\vych.

i4.   Wykonanie   zarzadzenia   powierzam   dyrektorom   szk6I,    dyrektorowi   przedszkola,
kiero\unikowi  Referatu   Spraw   Spolecznych  oraz     koordynatorowi   Biura   Obsfugi   Szk6I
i Przedszkoli.

§5.  Traci  moo  Zarzadzenie  Nr 122/2015  Burmistrza  Drawska Pomorskiego z dnia 23 lipca
2015 r.  w  sprawie  okreSlenia  sposobu  \vyodrebnienia  \vydatk6w  na  realizacj?   zadah
`vymagajqcych   stosowania   specjalnej    nauki  i   metod   pracy   dla  dzieci  i   ndodzie2y
w   plac6wkach   oSwiatolvych   prowadzonych  przez   gmine  Drawsko   Pomorskie.

§6.   Zarzqdzenie wchodzi w Zycie  z dniem podj?cia z mocq od 1 stycznia 2016 r.
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