
ZARZĄDZENIE NR 12.2015
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie: podziału środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zawartych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży przeznacza się środki w wysokości 713.517,- zł w kwocie nie mniejszej niż wynikająca 
z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Drezdenko na 2015 rok.

§ 2. 1. Podziału środków na rozdziały 80149 i 80150 dokonać w oparciu o przedłożone dane zawarte 
w systemie informacji oświatowej SIO i analizę bieżącej sytuacji w trakcie roku 2015.

2. Do rozliczenia kosztów wspólnych zastosować udział procentowy w wysokości 0,97% w odniesieniu do 
kosztów utrzymania  poszczególnych  zespołów,  szkół, placówek w oparciu o ilość oddziałów w szkołach 
i placówkach oświatowych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się

Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty,
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Drezdenku
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Niegosławiu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzebiczu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Goszczanowie
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gościmiu
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rąpinie
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grotowie
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drawinach
Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku
Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Drezdenku
Dyrektorowi  Publicznego Przedszkola w Drezdenku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Zastępca Burmistrza

Andrzej Kozubaj

Id: 62B592C3-A2BA-4556-8281-9A3350C28D73. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie 

 

 

 

 

Udział procentowy 0,97 % stanowi podstawę do rozliczenia poszczególnych kosztów  

utrzymania zespołów szkół , placówek w rozdziale 80149 z rozdziałów 80103,80104,80106 

oraz w rozdziale 80150 z rozdziałów  80101,80110 został ustalony w oparciu o ilość oddziałów 

w szkołach i placówkach oświatowych. Do kosztów utrzymania należy przyjąć koszty innych  

rozdziałów( np.80114,80148,80195,85401 ) w których ponoszone są koszty związane  

z organizacją nauki i metod pracy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej bez przenoszenia do 

rozdziałów 80149,80150.   
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