
Uchwała nr  225/XLII/10
Rady Miasta i Gminy Wleń

 z dnia 17  września 2010 roku

w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 223  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miasta  i Gminy Wleń uchwala co następuje:

§ 1
Z  dniem  1  stycznia  2011  r.  tworzy  się  wydzielone  rachunki  dochodów  następujących 
jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu,
2. Szkoła Podstawowa w Pilchowicach.

§ 2
1.  Źródłami  dochodów  jednostek  budżetowych  wymienionych  w  §  1,  gromadzonych  na 
wyodrębnionym rachunku są:

1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) odszkodowania i wpłaty za utracone i uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
4) opłaty za świadczenia  przedszkola,
5) opłaty za zakwaterowanie,
6) opłaty za wynajem pomieszczeń, dzierżawę powierzchni użytkowej,
7) opłaty z  tytułu  organizowania  dla  dzieci  i  młodzieży obozów sportowych,  kolonii, 

zielonych szkół,
8) opłaty za usługi transportowe,
9) opłaty za  przygotowanie imprez okolicznościowych,
10) opłaty za udostępnienie hali sportowej, siłowni, w celach sportowych,
11) opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia,
12) wpływy z innych usług,
13) wpływy z uzyskanych prowizji,
14) wpłaty ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych,
15) wpłaty ze sprzedaży surowców wtórnych,
16) wpływy z dochodów uzyskanych z organizacji: aukcji, zbiórek, loterii fantowych oraz 

imprez o charakterze publicznym,
17) środki  pozabudżetowe  pozyskane  z  fundacji,  stowarzyszeń,  i  innych  instytucji  na 

realizacje programów,
18) odsetki bankowe  od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym,
19) wpłaty rodziców i opiekunów dzieci, z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży 

wypoczynku,  wycieczek  oraz  imprez  urządzanych  w  ramach  programu  nauczania 
i wychowania.



§ 3
1.  Dochody  wraz  z  odsetkami  gromadzone  na  wyodrębnionym  rachunku   mogą  być 
przeznaczane na :

1) cele wskazane przez darczyńcę,
2) remont  lub  odtworzenia  mienia  w  przypadku  uzyskania  dochodów  z  tytułów 

wymienionych w § 2 pkt. 2,
3) sfinansowanie  wydatków  związanych  z  pokryciem  kosztów  bezpośrednich 

i pośrednich związanych z uzyskanym dochodem,
4) sfinansowanie kosztów bieżącej i inwestycyjnej działalności jednostek budżetowych,
5) wydatki związane z obsługa bankową rachunku dochodów,
6) wydatki na reprezentację,
7) wydatki  związane  z  realizacją  programów  ze  środków pozyskanych  na  podstawie 

zawartych porozumień,
8) inne cele związane z działalnością tych jednostek.

2.  Dochody  wraz  z  odsetkami  gromadzone  przez  jednostki  budżetowe  na  wydzielonym 
rachunku nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 4
1.  Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych  w § 1 łącznie  z  projektami  planów 
finansowych  tych  jednostek  opracowują  projekty  planów  finansowych  dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

2.  Projekty  planów  finansowych  dochodów  gromadzonych  na  wydzielonym  rachunku 
i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczególności dział, rozdział i paragraf.

3.  Projekty  planów  finansowych  dochodów  gromadzonych  na  wyodrębnionym  rachunku 
i  wydatków  nimi  finansowanych  przekazywane  są  Burmistrzowi  w  terminie  określonym 
w uchwale Rady Miasta i Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

4.  Projekty  planów  finansowych  dochodów  gromadzonych  na  wyodrębnionym  rachunku 
i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zatwierdzone przez 
kierownika  jednostki  budżetowej,  stanowią  podstawę  gospodarki  finansowej  oświatowych 
jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały 
budżetowej przez Radę Miasta i Gminy.

5.  Plany  finansowe dochodów gromadzonych  przez  oświatowe  jednostki  budżetowe oraz 
wydatków  nimi  finansowanych,  ujęte  w  załączniku  do  uchwały  budżetowej  stanowią 
prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę 
gospodarki  finansowej;  są  zatwierdzane  przez  kierowników  jednostek  budżetowych 
gromadzących  te  dochody  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  informacji  o  ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

6. Kierownicy jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami ze 
źródeł  określonych  w  §  2  w  przypadku  realizacji  wyższych  dochodów  oraz  dokonywać 
przeniesień  planowanych  wydatków  w  planach  tych  dochodów  i  wydatków  nimi 
finansowanych.



7. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany planu 
finansowego  dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych,  zawiadamiają  Burmistrza 
o dokonanych zmianach.

§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi oraz kierownikom jednostek budżetowych 
wymienionych w § 1.

§ 6
Tracą moc:
Uchwała Nr 142/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r.  w sprawie 
utworzenia  rachunku  dochodów własnych  w Zespole  Szkół  im.  Św.  Jadwigi  Śląskiej  we 
Wleniu, 
Uchwała Nr 143/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Pilchowicach, 
Uchwała Nr 89/XIX/08 Rady Miasta i  Gminy Wleń z dnia 26 maja 2008 r.,  zmieniająca 
uchwałę nr 142/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r.  w sprawie 
utworzenia  rachunku  dochodów własnych  w Zespole  Szkół  im.  Św.  Jadwigi  Śląskiej  we 
Wleniu, 
Uchwała Nr 93//XX/08 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca 
uchwałę nr  143/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Pilchowicach, 

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2011 roku.
 


