
ZESPÓL SZKÓL 
im. .:Jaua Pawła 11 
w Zcbiessowicach 

Zarządzenie nr ZS.0030.19.2021 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach 

z dnia 29 sierpnia 2022r. 

w sprawie: ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych w 2022 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 68 ust. l pkt. S ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 

2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 513), zarządzam co następuje : 

§l. 

Ustala się procentowy podział kosztów wydatków płacowych : 

l) nauczyciele- na podstawie aktualnego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023; 

2) bibliotekarz ,pedagog, doradca zawodowy, kadra kierownicza oraz pracownicy obsługi 

według kosztów wydatków rzeczowych ,zgodnie z§ 2.1. 

§ 2. 

l. Ustala się procentowy podział kosztów wydatków rzeczowych według rozdziałów klasyfikacji 

budżetowej: 

l) Rozdział 80115 (technikum) 53 % kosztów 

2) Rozdział 80117 (szkoła branżowa) 26% kosztów 

3) Rozdział 80120 (liceum ogólnokształcące) 8% kosztów 

4) Rozdział 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) 13% kosztów 

2. Wydatki stałe takie jak: wydatki związane z utrzymaniem budynku, usługi telekomunikacyjne, 

wywóz nieczystości, woda i ścieki, energia cieplna, energia elektryczna i jej dystrybucja, zakup 

pomocy dydaktycznych, itp. dzielone są w stosunku procentowym wskazanym w ust. l. 

3. Wydatki, które na podstawie otrzymanych informacji kwalifikują się w całości, bądź w innym 

układzie do danego rozdziału, ujmowane są odpowiednio w rozdziale którego dotyczą. 

§3 

Traci moc Zarządzenie nr ZS.0030.10.2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 

w Zdzieszowicach z dnia 09.04.2021r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia Ol września 2022 r. 

29.08.2022. OY REKTOR 
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Malqorzata 1rrga/ska 


