
UCHWAŁA NR XXIII/188/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 23 czerwca 2005 roku 

 

w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Chełmży. 

 

 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 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.18a ust.3 i 4 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, 
Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. 
Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, 
Nr 273, poz. 2703) w związku z art.72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie 
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 roku Nr 273, 
poz. 2703), uchwala się, co następuje: 
 

§1. Wskazuje się następujące jednostki budżetowe, które otworzą rachunek dochodów 

własnych: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 

4. Gimnazjum Nr 1 

 

§2. Jednostki budżetowe wymienione w §1 mogą gromadzić na rachunku dochodów 

własnych dochody uzyskane z: 

1. Najmu i dzierżawy składników majątkowych. 

2. Opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. 

3. Tytułu sprzedaży surowców wtórnych.  

4. Prowizji za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od nieszczęśliwych 

wypadków. 

5. Prowizji od sprzedanych podręczników. 

6. Tytułu sprzedaży usług kserograficznych. 

7. Prowadzonej działalności w zakresie żywienia. 

8. Tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek 

budżetowych, o których mowa w §1. 

9. Tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz placówki. 

10. Nagród i gratyfikacji z tytułu wygranych konkursów i olimpiad. 

11. Prowizji za sprzedaż znaczków na świadectwa. 



12. Wpłat na organizację wycieczek i obozów szkolnych. 

13. Wpłat na organizację imprez sportowych dla uczniów.  

  

§3. Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych wraz z odsetkami jednostek 

budżetowych wymienionych w §1 są przeznaczone na: 

1. Sfinansowanie prowadzonej działalności w zakresie żywienia. 

2. Naprawy sprzętu szkolnego. 

3. Remonty placówek oświatowych. 

4. Zakup pomocy dydaktycznych. 

5. Zakup wyposażenia. 

6. Cele wskazane przez darczyńcę. 

  

§4. Roczny plan finansowy rachunków dochodów własnych sporządza dyrektor jednostki. 

 

§5. 1. Środki specjalne działające dotychczas przy jednostkach budżetowych Miasta Chełmża 

ulegają likwidacji z dniem 30 czerwca 2005 roku. 

2. Zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych 

wymienionych w ust.1 stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi 

rachunku dochodów własnych. 

 

§6. Pozostawia się środki obrotowe pozostające na początek i na koniec roku na rachunku 

dochodów własnych jednostek budżetowych wymienionych w §1 do dyspozycji dyrektorów 

tych jednostek. 

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu 

Oświaty w Chełmży. 

 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2005 roku.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXIII/188/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku 

w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Chełmży. 

 

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 25 listopada 2004 roku (Dz. U. 

Nr 273 poz.2703) wprowadziła likwidację środków specjalnych, na których była prowadzona 

działalność wskazana w uchwale. 

Wraz z likwidacją środków specjalnych, ustawa nowelizująca utworzyła nową kategorię 

finansów publicznych, a mianowicie dochody własne jednostek budżetowych, które nie 

podlegają przekazaniu do budżetu. 

Zgodnie z art.18a ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, decyzje o gromadzeniu 

na rachunkach dochodów własnych określonych dochodów podejmuje organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, określając równocześnie źródła dochodów własnych oraz 

ich przeznaczenie, a także wskazując jednostki, które powołują rachunek dochodów 

własnych. 

Uchwała może także ustalić wysokość wpłat do budżetu nadwyżki środków ustalonej 

na dzień 31 grudnia danego roku. 

Należności i zobowiązania oraz środki finansowe rachunku środka specjalnego stają się 

odpowiednio należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku 

dochodów własnych. 

Ustawa ogranicza możliwości wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku 

dochodów własnych, które są przeznaczona na wydatki bezpośrednio związane 

z czynnościami za które opłaty te zostały pobrane.  

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.  

 


