
UCHWAŁA NR XLIII/316/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 28 października 2010 r. 

 

w sprawie utworzenia  dochodów oświatowych  gromadzonych przez  jednostki budŜetowe 

na wydzielonym rachunku. 

 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 223 ust. 1            
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 
2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co 
następuje: 
 
 
       § 1. Wskazuje się następujące jednostki budŜetowe miasta ChełmŜy prowadzące działalność 

określoną w  ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, gromadzące dochody oświatowe na wydzielonym 

rachunku: 

 1)  Miejskie Przedszkole Nr 1; 

 2)  Miejskie Przedszkole Nr 2; 

 3)  Szkoła Podstawowa Nr 2; 

 4)  Szkoła Podstawowa Nr 3; 

 5)  Szkoła Podstawowa Nr 5; 

 6)  Gimnazjum Nr 1. 

 

       § 2. Źródłami dochodów oświatowych, o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu: 

  1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej;                           

  2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

uŜytkowaniu jednostki budŜetowej; 

  3)  korzystania z Ŝywienia w szkole i przedszkolu; 



  4)  opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalane na podstawie art.14 ust. 5 ustawy; 

  5) świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej; 

  6)  wynajmu i dzierŜawy majątku oddanego jednostce w zarząd; 

  7) opłat za wydanie duplikatu świadectwa, zaświadczenia oraz za wydanie duplikatu   

legitymacji szkolnej; 

   9)  odsetek od nieterminowego regulowania naleŜności; 

 10) odsetek bankowych od środków pienięŜnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku 

dochodów; 

 11)  wpłaty na organizację wycieczek szkolnych; 

 12) prowizji za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieŜy szkolnej od 

nieszczęśliwych wypadków; 

 13)  nagród i gratyfikacji z tytułu wygranych konkursów i olimpiad; 

 14)  wpłat tytułem sprzedaŜy surowców wtórnych; 

 15)  odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

 16)  uzyskanych środków na dofinansowanie konkursów, olimpiad i róŜnego rodzaju programów  

i projektów edukacyjnych oraz akcji skierowanych do szkół i przedszkoli organizowanych  

przez instytucje i organizacje pozarządowe; 

 17) wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na 

Ŝywienie i pomoc materialną dla uczniów. 

 

       § 3. Dochody, o których mowa w § 2 przeznacza się na: 

 1)  cele wskazane przez darczyńcę; 

 2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów        

wymienionych w § 2 pkt. 2; 

 3)  sfinansowanie wydatków bieŜących związanych z uzyskiwaniem dochodów, o których mowa    

     w § 2 pkt. 3 , 4 i 17; 

  4)  finansowanie lub dofinansowanie: 

     a) kosztów przejazdu, pobytu i wyŜywienia dzieci i młodzieŜy szkolnej na zawodach 

sportowych, konkursach, olimpiadach, wycieczkach, 



     b) zakupu materiałów  biurowych, środków czystości, opału, pomocy naukowych  

i dydaktycznych, ksiąŜek, wyposaŜenia, 

     c)  napraw, usuwania usterek i remontów, 

     d) zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, opłat abonamentowych za 

korzystanie z oprogramowania, 

     e)  kosztów prowadzenia rachunków bankowych 

     f)  zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, 

     g)  realizację zadań wynikających z wdroŜonych programów i projektów edukacyjnych, 

     h) opłaty i podatki naleŜne do zapłaty wynikające z obowiązującego prawa w związku  

z    otrzymywanymi dochodami oświatowymi, 

      i)  opłaty za zuŜycie energii, wody, gazu i energii cieplnej, 

      j)  opłaty za wywóz szamba  i nieczystości,  

      k) przejazdów słuŜbowych, usług  poligraficznych, pocztowych,  telekomunikacyjnych  

i dostępu do sieci Internet. 

 

    § 4.1. Kierownicy jednostek budŜetowych wymienionych w § 1 opracowują projekty planów 

finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych i przekazują Burmistrzowi Miasta               

w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budŜetowy . 

    2. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzane są                  

w szczegółowości dział, rozdział i paragraf. 

    3. Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych : 

1) w przypadku, gdy zachowana została zgodność z projektem  uchwały budŜetowej, 

zatwierdzone przez kierownika jednostki budŜetowej; 

 2) zweryfikowane przez Burmistrza Miasta w trybie i terminie określonym w ust. 4 - stanowią         

podstawę gospodarki finansowej jednostek w okresie od dnia 1 stycznia roku budŜetowego 

do dnia uchwalenia uchwały budŜetowej. 

     4. Plany finansowe zgodne z uchwałą budŜetową stanowią podstawę gospodarki finansowej      

dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

     5. Kierownicy jednostek budŜetowych wymienionych w § 1 mogą dokonywać zmian                    

w planach finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych w granicach upowaŜnień 

udzielonych im przez Burmistrza  Miasta. 



 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

     § 6.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 

 
 
 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             UZASADNIENIE 
 
do uchwały nr XLIII/316/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 października 2010 r. w 
sprawie utworzenia  dochodów oświatowych  gromadzonych przez  jednostki budŜetowe na 
wydzielonym rachunku. 
 
 
      Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę                   
o finansach publicznych - utworzone przez jednostki budŜetowe wydzielone rachunki dochodów 
własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym 
regulowaniem zobowiązań i ściąganiem naleŜności, do dnia 31 grudnia 2010 r. Jednocześnie art. 
223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dopuszcza moŜliwość 
gromadzenia przez jednostki budŜetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale 
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego określa w szczególności: 
a) jednostki budŜetowe, które gromadzą dochody, 
b) źródła, z których dochody są gromadzone na tym rachunku, 
c) przeznaczenie dochodów, z tym Ŝe dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na 
finansowanie wynagrodzeń osobowych, 
d) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
      Uchwała przewiduje, Ŝe na wydzielonym rachunku dochody gromadziły wszystkie szkoły i 
placówki oświatowe. W jednostkach tych  utworzone były wydzielone rachunki dochodów 
własnych w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Proponuje 
się utrzymanie dotychczasowych źródeł, z których są gromadzone dochody na wydzielonym 
rachunku. Jako dodatkowe źródło dochodów wskazuje się opłaty za wyŜywienie w przedszkolu. 
W § 3 wskazuje się szeroką gamę wydatków, które mogłyby być finansowane ze środków 
zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych aby maksymalnie odciąŜyć 
wydatki budŜetowe szkół i placówek oświatowych. 
W § 4 określono sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Funkcjonowanie 
wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych jest bardzo wskazane, gdyŜ 
motywuje dyrektorów szkół i placówek do poszukiwania dodatkowych  pozabudŜetowych źródeł 
finansowania zadań oświatowych oraz pozwala na uniknięcie zbędnego przepływu środków 
pienięŜnych  między gminą i poszczególnymi jednostkami. 
      Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 


