
UCHWAŁA Nr LI/256/18 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 28 sierpnia 2018 roku. 
 
 w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) oraz art. 223 
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017, poz. 2077) 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
Określa się samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996, 
ze zmianami) gromadzące dochody, o których mowa w § 2, na wydzielonym rachunku 
dochodów. 

1. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim 
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 
4. Szkoła Podstawowa w Uboczu 
 

§ 2 
 
Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są dochody określone 
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz 
dochody: 

1. z opłat wnoszonych za wyżywienie w stołówkach i opłat za dodatkowe świadczenia 
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ponad podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, 

2. z prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, 
3. z odsetek bankowych, 
4. z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń, czynszów mieszkaniowych oraz 

wypożyczania sprzętu kuchennego, 
5. z wpłat rodziców i opiekunów dzieci, zakładów pracy oraz innych podmiotów 

na rzecz organizacji „zielonych szkół”, 
6. z dochodów uzyskanych z działalności pozastatutowej jednostek budżetowych 

dotyczące organizacji: aukcji, loterii fantowych oraz imprez o charakterze 
publicznym. 

 
§ 3 

 
1. Dochody uzyskane ze źródeł określonych w § 2 przeznacza się na wydatki związane z: 

1. zakupami artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków, 
2. sfinansowaniem kosztów dotyczących organizacji „zielonych szkół”, 
3. przygotowaniem i organizacją aukcji, zbiórek, loterii fantowych i imprez 

o charakterze publicznym, 
4. sfinansowaniem kosztów obsługi bankowej, 
5. sfinansowaniem kosztów bieżącej działalności jednostek budżetowych, 
6. celem wskazanym przez darczyńcę, 
7. remontem, konserwacją posiadanego mienia. 
Dochody gromadzone przez jednostki na wydzielonym rachunku nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 

 
2.Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku mogą być również przeznaczone 
na finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej. 



§ 4 
 
Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do opracowania projektu planu 
finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków zgodnie z procedurami 
uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy. 

1. Kierownicy jednostek budżetowych gromadzonych dochody na wydzielonym 
rachunku dochodów ze źródeł wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, opracowują 
plany finansowe dochodów i wydatków na okres danego roku budżetowego 
(kalendarzowego) - do 20 września. 

2. Plany finansowe, o których mowa w ust.1, sporządza się w szczegółowości dział, 
rozdział, paragraf. 

3. Plany finansowe, o których mowa w ust.1, stanowią podstawę gospodarki 
finansowej. 

4. Z wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej mogą być dokonywane 
wydatki do wysokości posiadanych środków, w ramach planu finansowego. 

5. Zmiany w planie finansowym mogą nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski, zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub na 

wniosek kierowników jednostek budżetowych zgodnie z upoważnieniem zawartym 
w uchwale budżetowej na dany rok. 

6. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zatwierdzają kierownicy 
jednostek budżetowych. 

 
§ 5 

 
Traci moc Uchwała Nr XLIV/306/10Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 
28 października 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów, 
zmieniona Uchwałą III/6/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2 grudnia 2010 
roku. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika ze zmian przekształceniowych 
w oświacie, spowodowanych zmianą prawa oświatowego.  
 
Art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych precyzuje, 
że samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 
14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 
określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 
pochodzące w szczególności: 

1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, 
2. z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki budżetowej. 
 
Uchwała określa także źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku, sposób 
przeznaczenia gromadzonych środków, tryb sporządzenia planu finansowego dochodów 

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania. 
 


