UCHWAŁA NR XV/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe
prowadzące działalność w zakresie oświaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr
142, poz.1591; z 2002r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806;
z 2003. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203; z 2007r. nr 48, poz. 327,
nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. nr 28, poz.142) w związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 i nr 219, poz. 1706) uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 01 stycznia 2012 roku tworzy się wydzielone rachunki dochodów przy następujących jednostkach
budżetowych Gminy Drezdenko, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):
1) Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku, pl. Wolności 8,
2) Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku, ul. Portowa 1,
3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku, ul. Szkolna 11
4) Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
5) Szkoła Podstawowa w Trzebiczu,
6) Szkoła Podstawowa w Goszczanowie,
7) Szkoła Podstawowa w Gościmiu,
8) Szkoła Podstawowa w Rąpinie,
9) Szkoła Podstawowa w Grotowie,
10) Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach,
11) Szkoła Podstawowa w Drawinach,
12) Publiczne Przedszkole w Drezdenku, ul. Kopernika 17.
§ 2. Źródłem gromadzenia dochodów wydzielonych rachunków będą:
1) wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2) wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki,
3) dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń,
4) odsetki od środków na rachunku bankowym,
5) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego
6) opłaty za korzystanie z komputerów, innych urządzeń i wyposażenia,
7) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
8) wpływy z innych usług
§ 3. 1. Wpływy na wydzielony rachunek dochodów wymienionych w § 2 przeznaczone będą na:
1) cele wskazane przez darczyńcę,
2) remont budynków administrowanych przez jednostkę,
3) wydatki inwestycyjne,
Id: FILGKSXSPSFJXSIAYYPSZPFOI. Uchwalony

Strona 1

4) zakup środków czystości,
5) zakup wyposażenia do kuchni i stołówki,
6) zadania statutowe jednostki,
7) wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku,
8) inne cele bezpośrednio związane z działalności jednostki budżetowej.
2. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być wykorzystane do wysokości kwot
zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie
wynagrodzeń osobowych.
§ 4. Niewykorzystane do dnia 31 grudnia roku budżetowego środki, na wyodrębnionym rachunku dochodów,
podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Drezdenko w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.
§ 5. 1. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 sporządzają corocznie do dnia 20 października
plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów na następny rok.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków sporządza się w rozbiciu na poszczególne paragrafy, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
§ 6. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 przedstawiają Burmistrzowi Drezdenka
w terminie do dnia:
1) 10 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku za
pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2) 31 stycznia roku następnego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.
§ 7. 1. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 mogą dokonywać zmian wydatków
polegających na przeniesieniach między paragrafami na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza
Drezdenka.
2. Dokonując przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1, kierownicy jednostek
budżetowych, o których mowa w § 1, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują na
piśmie o dokonanych przeniesieniach Burmistrza Drezdenka.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Dopuszczalność odstępstwa od ogólnej zasady odprowadzania przez jednostkę budżetową całości uzyskanych
dochodów do budżetu przewidziano dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 223 u.f.p. mogą one gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dochody na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowe
działające w obszarze oświaty mogą gromadzić od 1 stycznia 2012r. Źródłem dochodów samorządowych jednostek
oświatowych są w szczególności: 1. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej; 2. Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki budżetowej. Wydatki z wydzielonego rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot
zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego, zgodnie z ogólną regułą, że wydatki publiczne mogą być
ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym. Dodatkowym ograniczeniem ustawowym (art.
223 ust. 2 pkt 3 u.f.p.) jest kategoryczny zakaz przeznaczania dochodów własnych wraz z odsetkami na
finansowanie wynagrodzeń osobowych.
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