
Uchwała Nr XL/267/10 
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 10 listopada 2010 r 

 
w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z 
których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i 
trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
 
 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 153, poz., 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w 
związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 i nr 219, poz.. 1706, z  2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 
835), Rada Miejska w Wielichowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielony rachunek dochodów w Zespole Szkół 
im. Polskich Noblistów w Wielichowie, który prowadzi działalność określoną w ustawie z 
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.). 
 

§ 2 
 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki 
budżetowej określonej w § 1 mogą być: 
     1. wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, 
     2. wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie   
         albo użytkowaniu jednostki, 
     3. wpływy z usług w zakresie właściwości jednostki budżetowej określonej statutem, a w   
         szczególności: 

a) żywieniowych, 
b) szkoleniowych i doradczych, 

     4.  wpływy za wydanie duplikatów świadectw, 
     5.  odsetki od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, 
     6.  wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, 
      
 

§ 3 
 

Wpływy na wydzielony rachunek dochodów wymienione w § 2 przeznaczone będą na: 
      1.   cele wskazane przez darczyńcę, 

2. sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów  jednostki  budżetowej, 
3. dofinansowanie podstawowej i bieżącej działalności statutowej jednostki. 

 
§ 4 

 
Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania: 



1. Do dnia określonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy roku poprzedzającego 
rok budżetowy kierownik jednostki wymienionej w § 1, przedkłada do Urzędu Miasta 
i Gminy kalkulację dochodów i wydatków rachunku dochodów z podziałem w 
szczególności na dział, rozdział, paragraf. 

2. Po otrzymaniu informacji o kwotach dochodów i wydatków rachunku dochodów 
przyjętych do projektu budżetu Miasta i Gminy, kierownik jednostki sporządza 
projekt planu finansowego rachunku dochodów, przedkładając go w Urzędzie Miasta i 
Gminy w terminie 14 dni od otrzymania informacji. 

3. Projekt planu finansowego rachunku dochodów jednostki budżetowej: 
1) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały 

budżetowej, zatwierdzony przez kierownika jednostki budżetowej, 
2) zweryfikowany przez Urząd Miasta i Gminy pod względem ich zgodności z 

projektem uchwały budżetowej  
- stanowią podstawę gospodarki finansowej rachunku dochodów w okresie od   
dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia sporządzenia planu finansowego  
rachunku dochodów. 

4. Kierownik jednostki budżetowej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków rachunku dochodów, 
przyjętych w uchwale budżetowej, sporządza plan finansowy. 

5. Plan finansowy rachunku dochodów ujęty w uchwale budżetowej i zatwierdzony 
przez kierownika jednostki budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, 
a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowi podstawę gospodarki 
finansowej. 

 
 

§ 5 
 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo do udzielenia upoważnienia 
kierownikowi jednostki do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków 
rachunku dochodów jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami. 

2. Kierownik jednostki budżetowej, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, 
zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo o dokonanych zmianach. 

 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 
 
            Przewodniczący  

                 Rady Miejskiej  
 
        Stanisław Marciniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 

do Uchwały Nr XL/267/10 
 z dnia 10 listopada 2010 r  

 
 

w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z 

których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposób i 

tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 

 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 

1240 ze zm.) wprowadziła możliwość gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku 

dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w  

ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 

ze zm.), na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, o ile organ jednostki samorządu 

terytorialnego podejmie stosowną uchwałę. Uchwała winna określać także sposób 

przeznaczenia gromadzonych środków, tryb sporządzania planu finansowego dochodów i 

wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ich zatwierdzania. 

Wyodrębniony rachunek dochodów zastąpi funkcjonujący do dnia 31 grudnia 2010 roku 

rachunek dochodów własnych. 

 W obecnym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania oświatowych, samorządowych jednostek budżetowych. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  


