
Uchwała Nr XI/150/2003
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 7 listopada 2003r.

w sprawie środków specjalnych 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. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.  o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2003roku Nr 15, poz. 148), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia   7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późn. zm) po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Radę Oświatową i Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1

1. Wyraża  zgodę  na  tworzenie  środków  specjalnych  w  publicznych  placówkach  oświatowych
prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 

§ 2

Przychód środków specjalnych jednostek oświatowych stanowią środki finansowe uzyskane:
1) z  wynajmu  pomieszczeń  danej  placówki  i  terenu  wokół  niej,   jeżeli  wynajem  nie  zakłóci  jej

prawidłowego funkcjonowania,
2) z wynajmu sprzętu   sportowego,
3) z wynajmu ogrodzeń na reklamy,
4) z dofinansowań pozyskanych przez jednostki na realizację programowych imprez,
5) z innej działalności (np. zbiórka surowców wtórnych, rozprowadzanie gazet, itp)
6) z tytułu spadków, zapisów  i darowizn w postaci pieniężnej,
7) z tytułu odszkodowań  i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej  w

zarząd lub użytkowanie,
8) odsetki bankowe od rachunku bankowego środków specjalnych,
9) z tytułu odpłatności dzieci za korzystanie z wyżywienia sporządzanego w przedszkolach,
10) z tytułu odpłatności  przez inne osoby za korzystanie z usług stołówek szkolnych obejmujących

koszty przyrządzania posiłków w wysokości 100 % ceny posiłku.

§ 3

Środki specjalne uzyskane ze źródeł określonych w § 2 winny być przeznaczone na:
1) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,
2) remont lub odtworzenie mienia, o którym mowa w § 2 pkt. 7,
3) wzbogacenie oferty edukacyjnej,
4) wydatki bieżące i zakupy  inwestycyjne jednostki,
5) rozszerzenie zakresu usług wychowawczych i opiekuńczych tych jednostek,
6) pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.

§ 4

1. Podstawa gospodarki  finansowej  środków specjalnych jest  roczny plan  finansowy przychodów
i wydatków uchwalony na dany rok budżetowy, z wyjątkiem środków specjalnych pochodzących ze
źródeł określonych  w § 2 pkt. 6 i 7 dla których plan finansowy sporządza się na okres,                 w
którym środki te będą wydatkowane.

2. Plan finansowo - rzeczowy podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 5



Dla każdej  jednostki  oświatowej  tworzy się odrębny rachunek  bankowy, których obsługę zapewnia
Gminny Zespół Oświaty.

§ 6

Środkami dysponują odpowiednio dyrektorzy jednostek oświatowych.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwała nr XXXIV / 374 / 2001  Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 listopada  2001 roku
w sprawie środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez  Gminę
Pawłowice.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


