UCHWAŁA Nr XI/71/2011
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 GRUDNIA 2011 r.
w sprawie dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez
samorządowe jednostki budżetowe gminy Zlawieś Wielka prowadzące działalność
oświatową.

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 późn. zm.) 1 oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 2

Rada Gminy
uchwala, co następuje:
* 1.
Z dniem 01 stycznia 2012 roku tworzy się wydzielone rachunki dochodów własnych dla
następujących jednostek budżetowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zespól Szkól w Złej wsi Wielkiej;
Zespól Szkól w Górsku;
Zespól Szkól w Rzęczkowie;
Szkoła Podstawowa w Siemoniu;
Szkota Podstawowa w Przysieku;
Szkota Podstawowa w Łążynie.
§ 2.

Źródłami dochodów, o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu:
1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo
użytkowaniu jednostki budżetowej;
3) opłaty za wynajem powierzchni sal, terenu i urządzeń w nieruchomościach znajdujących
się na terenie szkoły;
4) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw;
5) odsetek od nieterminowego regulowania należności;
6) wpływy z organizowanych imprez i festynów itp.
§ 3.
Dochody o których mowa w § 2 mogą być przeznaczone na:
1) cele wskazane przez darczyńcę;
2) remont lub odtwarzanie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów
wymienionych w § 2 pkt 2;
3) sfinansowania wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych utrzymaniem
wynajmowanych pomieszczeń;
4) wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki;
5) zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
7) zakup materiałów i wyposażenia;

8) pokrycie kosztów związanych z operacjami finansowymi dotyczącymi wydzielonego
rachunku dochodów.
§ 4.
1. Podstawę funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w jednostce budżetowej
stanowi roczny plan finansowy określający dochody i wydatki nimi finansowane
sporządzany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
2. Plan finansowy sporządzają kierownicy jednostek wymienionych w § 1 uchwały i
przedkładają Wójtowi Gminy Zlawieś Wielka w terminach określonych jak dla budżetu
gminy.
3. Kierownicy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym rachunku
dochodów własnych, polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji
budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie, o
których informują Wójta Gminy Zlawieś Wielka w ciągu 7 dni wraz z uzasadnieniem
dokonanych zmian.
4. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków
planu finansowego wprowadza Rada Gminy zgodnie z projektem zmian uchwały
budżetowej sporządzonej przez Wójta Gminy Zlawieś Wielka po dokonanej weryfikacji
wniosków złożonych przez kierowników jednostek budżetowych.

5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz kierownikom jednostek budżetowych
wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik
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