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UCHWAŁA NR 35/VIII/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Gminy 
Szczuczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113) oraz art. 223 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, 

poz. 1726) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się wydzielone rachunki dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 dla 
następujących jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572, z późn. zm.): 

1) Szkoła Podstawowa w Szczuczynie; 

2) Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie; 

3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej. 

4) Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie. 

§ 2. 1. Źródła, z których dochody jednostek budżetowych wymienionych w §1, są gromadzone 
na wydzielonym rachunku według ich przeznaczenia: 

1) wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w jednostkach budżetowych, o których mowa 
w §1, stanowią dochody tych jednostek; 

2) dochody, o których mowa w pkt. 1 wraz z odsetkami przeznacza się na: 

a) zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do prowadzenia żywienia, 

b) pokrycie kosztów utrzymania kuchni i stołówki, 

c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki, 

d) poprawę warunków funkcjonowania kuchni i stołówki, 

e) pokrycie kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi dochodów, o których mowa 
w pkt. 1, 

3) wpływy pochodzące ze sprzedaży przez jednostki budżetowe, o których mowa w § 1, surowców 
wtórnych (makulatury, złomu, itp.), stanowią dochody własne tych jednostek; 

4) dochody, o których mowa w pkt. 3 wraz z odsetkami przeznacza się na: 

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 
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b) zakup urządzeń biurowych i wyposażenia pomieszczeń, 

c) poprawę warunków funkcjonowania jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, 

d) pokrycie kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi dochodów, o których mowa 
w pkt. 3, 

5) wpływy pochodzące z prowizji z tytułu sprzedaży podręczników i prowizji od zebranych składek 
na ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków, z odpłatności za organizację imprez 
w ramach programów nauczania i wychowywania, opłat za czynności urzędowe, z opłat za wydanie 
duplikatów dokumentów (świadectw, legitymacji, itp.) przez jednostki budżetowe, o których mowa 
w § 1 stanowią dochody tych jednostek; 

6) dochody o których mowa w pkt. 5 wraz z odsetkami przeznacza się na: 

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 

b) pokrycie kosztów organizowanych kursów i imprez, 

c) zakup urządzeń biurowych i wyposażenie pomieszczeń, 

d) poprawę warunków funkcjonowania jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, 

e) pokrycie kosztów związanych z operacjami dotyczącymi dochodów, o których mowa w pkt. 5. 

2. Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, wraz 
z odsetkami przeznacza się na sfinansowanie wydatków wskazanych przez darczyńcę. Jeżeli przekazaniu 
środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, można je przeznaczyć na cele statutowe 
jednostek budżetowej, o których mowa w § 1. 

3. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 
w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami przeznacza się na sfinansowanie wydatków 
związanych z odtworzeniem utraconego lub uszkodzonego mienia. 

4. Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, wraz z odsetkami przeznacza się z zachowaniem kolejności na sfinansowanie: 

1) wydatków związanych z pokryciem kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z uzyskaniem 
dochodu; 

2) wydatków związanych z remontami bieżącymi; 

3) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 

§ 3. 1. Podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie rachunku dochodów w roku 
budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków sporządzany w szczegółowości, dział, rozdział, 
paragraf klasyfikacji budżetowej. 

2. Kierownicy jednostek budżetowych sporządzają, zatwierdzają i przekazują Burmistrzowi 
Szczuczyna projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy. 

3. Burmistrz Szczuczyna weryfikuje złożone projekty w zakresie zgodności z obowiązującymi 
przepisami i sporządza plan dochodów i wydatków nimi pokrytych stanowiący załącznik do projektu 
budżetu. 

4. Burmistrz Szczuczyna w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy 
informuje kierowników jednostek budżetowych o wynikach weryfikacji planów. 

§ 4. 1. Zmiany w trakcie roku budżetowego planów finansowych, o których mowa w § 3 polegające 
na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych, następują na wniosek 
dyrektora jednostki budżetowej skierowany do Burmistrza Szczuczyna, który podejmuje decyzję 
o przygotowaniu projektu zmiany stosownego załącznika do uchwały budżetowej. 
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2. W przypadku zaakceptowania zmian przez organ stanowiący, Burmistrz Szczuczyna informuje 
o nich dyrektorów jednostek budżetowych, którzy składali wnioski o dokonanie zmian. 

3. Dyrektorzy jednostek budżetowych w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu 
zmian, o których mowa w ust. 2, sporządzają zaktualizowane plany finansowe dochodów gromadzonych 
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Burmistrzowi Szczuczyna. 

4. Zmiany w planach, o których mowa w § 3, polegające na przeniesieniu środków pomiędzy 
paragrafami dochodów lub paragrafami wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji 
budżetowej dokonywane są przez dyrektorów jednostek budżetowych. Dyrektor jednostki budżetowej 
powiadamia Burmistrza Szczuczyna o dokonanych zmianach w ciągu 14 dni od ich wprowadzenia. 

§ 5. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego 
podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Szczuczyn w terminie do dnia 5 stycznia 
następnego roku. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald


