
Uchwała Nr  XXXVI / 476 / 2006  
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia  30 czerwca 2006r.  
 
 

w sprawie rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 
 
 

      Na podstawie  art. 18, ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U.   z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm), art. 22 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej  
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala    

 
§ 1 

 
Wskazać następujące jednostki budżetowe Gminy Pawłowice, które tworzą rachunek dochodów 
własnych: 

1) ZSO w Pawłowicach, 
2) PG nr 1 w Pawłowicach, 
3) PG nr 2 w Pawłowicach, 
4) PG nr 3 w Pielgrzymowicach, 
5) SP nr 1 w Pawłowicach, 
6) SP nr 2 w Pawłowicach, 
7) ZSP w Krzyżowicach, 
8) ZSP w Golasowicach, 
9) SP w Pielgrzymowicach, 
10) SP w Warszowicach, 
11) PP nr 1 w Pawłowicach, 
12) PP nr 2 w Pawłowicach, 
13) PP w Pielgrzymowicach, 
14) PP w Warszowicach.  

 
§ 2 

 
Jednostki o których mowa w § 1 mogą  gromadzić na wydzielonym  rachunku dochodów własnych  
dochody z następujących tytułów; 
1) odsetki bankowe z rachunku dochodów własnych,  
2) odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności, 
3) wynajem pomieszczeń danej placówki i terenu wokół niej, jeżeli wynajem nie zakłóci jej 

prawidłowego funkcjonowania, 
4) wynajem ogrodzeń na reklamy, 
5) wynajem sprzętu sportowego i wyposażenia szkolnego, 
6) wpływy ze zbiórki surowców wtórnych, 
7) prowizji za rozprowadzanie gazet, prowizji za zdjęcia , ubezpieczenie i inne, 
8) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej,  
9) tytułu odpłatności dzieci i pracowników  przedszkoli  za korzystanie z wyżywienia sporządzanego 

w przedszkolach, 
10) odpłatności uczniów szkół za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, 
11) odpłatności pracowników szkoły za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, 
12) wpłaty rodziców, opiekunów  i osób trzecich na rzecz tych jednostek oraz na organizacje obozów, 

wyjazdów i imprez, 
13) wpływy z imprez  i festynów organizowanych przez jednostki.  
 

 
§ 3 



 
Dochody uzyskane ze źródeł wymienionych w § 2 winny być przeznaczone na; 
1) realizacja zadań, na które dokonano wpłat i odpłatności, 
2) wzbogacenie oferty edukacyjnej, 
3) wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne jednostki, 
4) zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego, 
5) finansowanie organizowanych lub współorganizowanych z innymi podmiotami imprez, festynów, 

uroczystości, konkursów i zawodów oraz zakup związanych z nimi np. upominków, nagród.  
6) rozszerzenie zakresu usług wychowawczych i opiekuńczych tych jednostek, 
7) pokrycie kosztów sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach, 
 

§ 4 
 
Podstawą gospodarki finansowej dochodów własnych jednostki jest roczny plan finansowy 
przychodów i wydatków. 
 

§ 5 
 

Obsługę rachunku bankowego utworzonego przez każdą jednostkę oświatową zapewnia Gminny 
Zespół Oświaty. 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7 
 

Traci moc uchwała  Nr XXIV/338/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 kwietnia 2005r w sprawie 
rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę 
Pawłowice 
 

 
§ 8 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów do nowej 

ustawy o finansach publicznych  z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zmieniła się podstawa 

prawna funkcjonowania rachunku dochodów własnych.  Ponadto zostały w uchwale 

uszczegółowione źródła dochodów oraz cele na jakie środki mogą zostać 

wydatkowane, co stanowi wyłączną kompetencję Rady Gminy.  
 
 
 
 
 
 


