
UCHWAŁA NR IV/22/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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) 

oraz 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. W uchwale 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 w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kierownicy jednostek budŜetowych wymienionych w § 1 mogą zwiększać wydatki 

finansowane dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadku realizacji wyŜszych od 

planowanych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planie 

finansowym tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.”. 

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

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

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 



                                                             Uzasadnienie 

do uchwały nr IV/22/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającej  

uchwałę 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. 
       W uchwale Nr XLIII/316/10 w § 4 ust. 5 brzmiał: „Kierownicy jednostek budŜetowych 
wymienionych w § 1 mogą dokonywać zmian w planach finansowych w granicach 
upowaŜnień udzielonych im przez Burmistrza Miasta”. PowyŜszy punkt winien być bardziej 
uszczegółowiony i  brzmieć: „Kierownicy jednostek budŜetowych wymienionych w § 1 mogą 
zwiększać wydatki finansowane dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadku 
realizacji wyŜszych od planowanych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych 
wydatków w planie finansowym tych dochodów i wydatków nimi finansowanych”. 

 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

   

 
 
 
 


