Uchwała nr LXII/735/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w szkołach i placówkach
oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 223 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. nr 28,
poz. 146) - Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Od dnia 1 stycznia 2011 jednostkami budŜetowymi Gminy Miasta Dębica gromadzącymi
na wydzielonym rachunku dochody określone niniejszą uchwałą są;
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy, ul. Ogrodowa 22,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w
Dębicy, ul. Kraszewskiego 37,
3. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy, ul. Wielopolska 162,
4. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy, ul. Grottgera 3,
5. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 2,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku
Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, ul. Szkotnia 14,
7. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy, ul. Gajowa 9,
8. Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy, ul. Cmentarna 1,
9. Miejskie Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, ul. Łysogórska 25,
10. Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy, ul. Wyrobka 11,
11. Zespół Szkół Nr 1w Dębicy, ul. Paderewskiego 4,
12. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Dębicy, ul. Szkotnia 10,
13. Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne w Dębicy, ul. Konarskiego 14,
14. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Dębicy, ul. Strumskiego 3,
15. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Dębicy, ul. Łysogórska 23,
16. Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Janiny Porazińskiej w Dębicy, os. Matejki 19,
17. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Dębicy, ul. Kochanowskiego 4,
18. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Dębicy, ul. Szkolna 4,
19. Przedszkole Miejskie Nr 9 w Dębicy, ul. Sienkiewicza 6b,
20. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Dębicy, ul. Kołłątaja 8,
21. Przedszkole Miejskie Nr 11 w Dębicy, ul. 3-go Maja 14,
22. Przedszkole Miejskie Nr 12 w Dębicy, ul. Cmentarna 56,
23. Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

§ 2.
Źródłem, z których dochody są gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki
budŜetowe określone w § 1 są wpływy:
1) z odpłatności za Ŝywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
2) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki,
3) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub
uŜytkowaniu jednostki budŜetowe,
4) z wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych,
5) z dzierŜawy terenów szkolnych,
6) z zasądzonych świadczeń na cele społeczne,
7) z opłat za wydanie duplikatu dokumentów szkolnych,
8) z opłat za wydanie legitymacji słuŜbowych dla nauczycieli,
9) ze sprzedaŜy surowców wtórnych zbieranych przez młodzieŜ,
10) z prowizji za ubezpieczenie dzieci i młodzieŜy,
11) z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania naleŜności wydzielonego rachunku
dochodów,
12) ze środków pozyskanych z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację
projektów w ramach umów zawieranych pomiędzy szkołami a instytucjami
finansującymi lub współfinansującymi dany projekt,
13) z innych usług.
§ 3.
1.Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku wymienione w § 2 przeznacza się na:
1) finansowanie działalności w zakresie Ŝywienia dzieci i pracowników szkoły,
przedszkola,
2) dodatkowe zajęcia dla dzieci o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym,
3) dofinansowanie szkoleń pracowników oraz kosztów z tym związanych,
4) zakup sprzętu, materiałów i pomocy,
5) poprawę bazy i estetyki lokalowo-technicznej szkoły lub przedszkola,
6) zakup środków czystości,
7) pokrycie kosztów organizacji spotkań, narad, konferencji oświatowych,
8) wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku dochodów,
9) wydatki związane z realizacją projektów wynikające z zawartych umów pomiędzy
szkołami, przedszkolami a instytucjami finansującymi lub współfinansującymi dany
projekt,
10) cele wskazane przez darczyńcę,
11) inne cele związane z działalnością tych jednostek.
2. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być wykorzystywane
do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego z zastrzeŜeniem
ust. 3.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, nie mogą być przeznaczone na finansowanie
wynagrodzeń osobowych.
§ 4.
1. Kierownicy jednostek budŜetowych wymienionych w § 1 sporządzają projekty planów
finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków
nimi finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczegółowości; dział, rozdział i paragraf
klasyfikacji budŜetowej.
3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych przekazywane są Burmistrzowi Miasta Dębicy w terminie
określonym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budŜetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budŜetowej,
stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budŜetowych w okresie od dnia
1 stycznia roku budŜetowego do dnia podjęcia uchwały budŜetowej przez Radę Miejską.
5. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budŜetowe na wydzielonym
rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały
budŜetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych
oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej; są one zatwierdzane przez kierowników
jednostek budŜetowych gromadzących te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania od
Burmistrza informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.
6. Kierownicy jednostek budŜetowych 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.
7. Kierownicy jednostek budŜetowych, w terminie 30 dniu od dnia dokonania zmiany planu
finansowego zawiadamiają Burmistrza o dokonanych zmianach.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy i dyrektorom jednostek
wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.
§ 6.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc Uchwała Nr XXIII/290/05 Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów własnych oświatowych jednostek
budŜetowych Gminy Miasto Dębica oraz Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu.
§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
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Jan Borek

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.) wprowadza się uchwałę w sprawie gromadzenia
na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Określono jednostki
działające na podstawie Ustawy o systemie oświaty, opracowano sposób i tryb sporządzania
planu

finansowego

dochodów

i

wydatków

nimi

finansowanych

gromadzonych

na wydzielonym rachunku oraz tryb dokonywania zmian w planie finansowym.

