
 

 

Uchwała Nr 62/326/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 listopada 2015 roku 

 

 

w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane  ze stosowaniem 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 roku poz. 1877), art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   (t. j. Dz. U. z 2015 roku 

poz. 513 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie 

oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572  z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W rozdziale 80150 – przeznacza się środki finansowe na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 

zawodowych oraz szkołach artystycznych. 

 

§ 2 

Wydatki na realizację zadań określonych w § 1 rozlicza się w następujący sposób: 

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za zrealizowane godziny pracy nauczycieli 

prowadzących nauczanie indywidualne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zajęcia rewalidacyjne itp.,  należy finansować w całości. 

2. Dla uczniów z orzeczeniem w szkołach zawodowych, liceach obliczamy: wynagrodzenia 

nauczycieli i składki od nich naliczane  w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do liczby 

uczniów w danym typie szkoły. 

3. Wydatki pośrednie związane z zarządzaniem jednostką typu: wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane – dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga, psychologa, kierownika oraz 

pracowników niebędących nauczycielami –  w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do 

liczby uczniów w całej szkole. 

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  typu: bieżące utrzymanie (energia 

elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, 

remonty ogólne, opłaty,   itp.), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  – 

w proporcji ilości uczniów z orzeczeniem do liczby uczniów w całej szkole.  

5. Wydatki  przeznaczone dla uczniów z orzeczeniem należy finansować w całości np. wydatki 

na specjalne pomoce dydaktyczne, kształcenie nauczycieli w tym zakresie itp. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 


