ządzenie nr 11'4/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Wggliniec
Z at

z dnia L0.1'1.20L6r.

rv

sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.

podst |ie .1ft'3a usL2 pkt 1 ustąwy z d ia 3 marca 1990 r o samorzqdzie gminnyn (t. j'
Dz. U' z20]6r' poz'416 z późn' zm'), ust' 3a ustavy z dl1ią 7 wrześnią ]99]r' o systemie
oś|iąty(tj'Dz'U.z2015r'poz.2156zpóźn.zm')oraz$15ust.l pkł4i5Rozporządzenia
Ministra Fiha sórN z dnia 05 lipca 2a1a roku w sprawie szczególnych zasad łachunkolłości
oraz planów kont dla budżetu pańsblą, budżetóll, jednostek samorzqdu terytofiąlnego,
jed ostek budżetol1)ych' sanorzqdovych zakładów budzetoltych, państwowych Junduszy
celołych oraz państ'No1t,ch jednostek bud;etołych najqcych siedzibę pozą ganiccłmi
RzecąPospolitej Polskiej (t.j. Dz. U' z 2013f' poz'289 z późn. zilt) Burmistrz Gminy
i Mia.ta węgliniec zarządza. co na.tępuje:
Ncl

s1

L Ustala

się, Źe w ra.mach planu finansowego jednostek oświatowych Gminy Węgliniec
w rozdziałach 80149 i 80150 w księgach rachuntow1ch plowadzonych dla kazdej
podziałki klasyfikacji budżetowej \łyodrębnia się wydatki związane z rca|izacJą zadai1
wymagających stosowania specjalnej oiganizacji nauki i metod pracy dia dzieci
i młodzieży.
Ż. Usta1a się, że:
a) rv zakresie wydatków i lłynagrodzeń osobowych nauczycieli do rozdziałów
\q'mienionych w ust. 1 ktł'alifikuje się wydatki w sposób następujący:
ustala się tygodnio\a'ą liczbę godzin realizowanych zgodnie
arkuszen
organizacji szkoły z uczniami wymagającyr-f stosowania specja1nej organizccji
nauki i metod pracy' wliczając pełny rrymiar godzin nauczycie1i specjalistów orau
godziny nauczycieli lvspomagających;
obliczoną sumę odnosi się do ogólnej liczby godzin ujętych w alkuszu

-

z

-

organizacji szkoły oraŻ aneksach

do

arkusza

z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej;

na rok szkolny

20161201'7

-

ob1iczony iloraz stanowi wskźnik procentorły, t\,ędług któIęgo w księgach
rachunkowych odpowiedniego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmuje się
wydatki i wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
b) w zakesie wydatków rzeczorłych oraz kosztów związanych z administracją
obsługą jędnostek oś\ł,iatowychdo rozdziałów wymienionych w ust' 1
krvalifikuje się wydatki w sposób następujący:
- ustala się liczbę uczniów posiadających olzęczenie o potrzebie kształcenia
spęcjalnego,
- obliczoną surrę odnosi się do ogólnej liczby uczniów w szkole według stanu na
dzień 30'10.2016r.
- obliczony iloraŻ stanowi rł'skaźnikprocentowy, według któIego w księgach
rachuŃowych odpou'iedniego rozdziału klasyfikacji budżętowej ujmuje się
rłydatki rzeczowe i związane z administracją i obsługą.jędnostek oświatowych'
3. Ustala się' że na rok 20I'7 wskaźnik ustaiony według metody opisanęj w ust' 2
wynosi
a) w zakesie rrydatków i wyragrodzeń osobowych nauczycieli:
_ w Zespole Szkół Węg1iniec I0,81%o z rozdziaI,'l 80ll'0' 9'22% z tozdziahl
80101.
- w Zespole Szkół Ruszów _ 20'04yo z rozdziału 80110, 33'53%o z rozdział,'t
80101,

i

I

.-,{4

wodzie _ 11,36% z rozdziału 80i01
b) w za}resie wydatków rzeczowych oraz kosztów Żwiązanych z administracją
i obsfu gą jednostek ośWiatowych:
_ w Zespole SŻkół Węgliniec
- I'49yo z rozdziału 80110, l,40oń z tozdzlału
- w Szkole Podstawowęj w czerwonej

//

4.

5.
6.

7.

80101,
- w Zespole Szkół Ruszów 2,22%o zrozdziafu 80110,4'09% z rozdziału 80101
- w Szkole Podstawowej lv Czerwonej Wodzie 0,9ITo z rozdziafu 80101.
Zapisu na kontach ksiąg rachuŃowych dokonuje się na bieŹąco, na podstawie
dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez osoby upowaŻnione odlębnym
Zarządzeniem D1'rektora do kontrcli merytorycznej dokumentów żódłowych'
Wydatki do rozdziału 80150 kwalifiL-uje się poprzez przeniesienie z rozdziałów 80101
i rozdziału 80110, według wskaźnika procentowego ustalonego w ust' 3
roku 2017 rozliczenię wydatków rzeczo\\rych
związanych
obsługą
administracją następuje
terminie okeślonym odrębnym zarządzeniem
w przypadku, gdy zaplanowane wydatki w rozdziale 80150 nje pokryją części
subwencji oświatowej ptzeznaczonej na realizację zadań w1magających stoso\łania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży'
Prz1porządkowanie wydatków do kosztów funkcjonowania w lozdŻiałach 80149
80150 następuje na podstawie opisu mer}tolycznego kźdego dokumentu
źródłowego, w proporcji ustalonej w ust' 3, bez względu na zmia-nę 1v trakcię roku
budzetowego wielkości e1ementów' stanowiąc'ch częścjskladowe wzoru okleślonego
w ust. 2.
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Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom gminnychjednostęk oślviatowych.

ss
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dlia 01'01'2017r'
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