
Budżet oświaty
Konferencja dla Dyrektorów jednostek 

oświatowych  16.11-18.11.2015



PLAN PREZENTACJI:

� SIO i subwencja

� Wydzielony rachunek dochodów

� Informacje



Przekazanie danych do Systemu Informacji Oświatowej 
(SIO)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. z 2011 Nr 139, poz. 

814 z późn. zm.)  weszła w życie 30 kwietnia 2012 r.

TERMIN 30 września 2015 r. kolejne rejestrowanie danych o szkołach i placówkach oświatowych 
w bazach danych SIO, według zasad "starego SIO”

UWAGA:
W bazie SIO w tabeli  I1-Identyfikacja  należy podać :

aktualny numer REGON, ustalony w trakcie rejestrowania szkół i placówek w nowym SIO, 

numer RSPO (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych) nadany dla potrzeb nowego SIO. 

Numer RSPO można odszukać na stronie  www.sio.men.gov.pl w zakładce "RSPO"  albo na stronie GUS-u  
www.stat.gov.pl/regon (na samym dole tabelki).  Do wyszukiwania na tych stronach wystarczy podać
poprawny REGON.



Weryfikacja danych przekazanych w bazie Systemu 
Informacji Oświatowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 
2014 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015



Weryfikacja danych przekazanych w bazie Systemu 
Informacji Oświatowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2014 r. 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 
2015

Wagi istotne: P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-34, P-39,P-42,P-44



Załącznik nr 1. Liczby uczniów w szkole/placówce przypi sane do okre ślonych wag.

Jednostka nadrz ędna:
1 2 3 4

Nazwa szkoły/placówki

Miejscowo ść, ulica, dom

Typ szkoły / placówki

Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież Bez kategorii Dzieci lub młodzież Dzieci lub młodzież
REGON 93205001900000 00070461700000 00091923000000 93302821700000

Specyfika specjalna specjalna specjalna
Liczba uczniów / 
wychowanków

szkoły

P1
P2
P3
P4*
P5*
P6*
P7*
P8*
P9

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34*
P35
P36
P37
P38
P39*
P40
P41
P42*
P43

P44**

* na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia
** na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia

Potwierdzam zgodno ść danych w SIO wg stanu na 30.09.2015 r.

Wroclaw, dnia...............................



Ustawa o finansach publicznych

Art. 223. 1. Samorządowe jednostki budżetowe 
prowadzące działalność określoną w ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 
określone w uchwale przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego



RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK 
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Uchwała Nr XV/267/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia    
3 września 2015 r.
w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które 
gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów        
i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów 
finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania 
zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Publikacja: Biuletyn Urzędowy RMW z 2015 r. poz.248.

TRACI MOC uchwała nr IV/16/10 RMW z 27.12.2010 r. 
(BU RMW z 2010 r. Nr 12, poz. 19, z późn. zm.)



RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK 
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

� W przypadku uzyskania dochodów wyższych od planowanych
kierownik jednostki budżetowej przeznacza je na wydatki i dokonuje 
odpowiednich zmian w planie finansowym dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz  informuje Prezydenta w terminie 7 dni o dokonanych 
zmianach;

� Kierownik samorządowej  jednostki  budżetowej  dokonuje  zmian w  
planie finansowym  dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych, 
polegających na  przeniesieniach  planu  pomiędzy  paragrafami  w  ramach  
rozdziału klasyfikacji  budżetowej i zatwierdza plany po zmianach oraz  
informuje Prezydenta w terminie 7 dni wraz z uzasadnieniem.



Wnioski z analizy dochodów i wydatków RDSJO stan 
na 30.06.2015 r.

DOCHODY 
Plan                         22.793.041,00 zł
Wykonanie              10.310.799,87 zł
Procent wykonania                     45 %

WYDATKI
Plan                         22.793.041,00 zł
Wykonanie              10.310.799,87 zł
z tego:
�Wydatkowano                                       6.591.810,67 zł
�Środki pieniężne pozostawione na koncie  3.718.989,20 zł



Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
wykonanie za I półrocze 2015 r.

Przedszkola                       310.515 zł

Szkoły podstawowe    3.156.977 zł

Gimnazja 1.326.517 zł

Licea ogólnokształcące  1.445.967 zł

Szkoły zawodowe           1.704.389 zł

RAZEM                     7.944.365 zł



Przeznaczenie pozyskanych w ramach RDSJO
środków finansowych  przez jednostki oświatowe :

- Zakup środków czystości,
- Zakup wyposażenia ( ławki, krzesła);
- Zakup materiałów dla konserwatora;
- Zakup materiałów ( tonery, druki szkolne, papier do 
ksero);
- Zakup pomocy dydaktycznych;
- Zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem;
- Rozbudowa sieci internetowej;
- Zakupy inwestycyjne.



Informacje:

1 . Ostatnie wnioski - propozycje zmian w planach finansowych 
termin  do 25 listopada 2015 .

2. Realizacja wydatków bezwzględnie winna być dokonywana 
dopiero po zatwierdzonej zmianie planu finansowego jednostki.

3. Zmiany w planach finansowych RDSJO termin do 10 grudnia 
2015 r..

4. Dodatkowe decyzje w zakresie wynagrodzeń skutkujące zmianą
w planach finansowych na 2016 r. - termin do 25 listopada 2015r. 

5. Korekta odpisu na ZFŚS - termin do 10 grudnia 2015 r.

6. Rozliczenie średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 rok -
termin do 10 stycznia 2016 r.  



Dziękuję za uwagę


