
 

Uchwała Nr LIV/358/13 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które 

gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych 

dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania 

planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 223 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885  

ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wykaz samorządowych oświatowych jednostek budżetowych, 

gromadzących dochody na wydzielonym rachunku: 

 

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance; 

 

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance; 

 

3) Szkoła Podstawowa w Białej; 

 

4) Szkoła Podstawowa w Łomnicy; 

 

5) Szkoła Podstawowa w Przyłękach; 

 

6) Szkoła Podstawowa w Siedlisku; 

 

7) Gimnazjum Nr 1 w Trzciance; 

 

8) Gimnazjum Nr 2 w Trzciance; 

 

9) Gimnazjum w Siedlisku. 

 

§ 2. Źródłami dochodów jednostek budżetowych wymienionych w § 1 

uchwały, gromadzonych na wydzielonym rachunku są: 

 

 

 



1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 

budżetowej; 

 

2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące  

w zarządzeniu lub użytkowaniu jednostki budżetowej; 

 

3) opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej; 

 

4) opłaty za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego; 

 

5) wpływy z organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, 

 

6) opłaty za wydanie zaświadczeń, duplikatów świadectw i legitymacji 

szkolnych; 

 

7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; 

 

8) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa; 

 

9) wpływy z tytułu organizacji kursów i szkoleń; 

 

10) prowizje za ubezpieczenie uczniów; 

 

11) nagrody pieniężne otrzymane przez jednostkę za udział w konkursach, 

zawodach sportowych, projektach i innych imprezach; 

 

12) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku 

bankowym dochodów. 

 

 

§ 3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na: 

 

1) cele wskazane przez darczyńcę; 

 

2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów  

z tytułów wymienionych w § 2 pkt 2 uchwały; 

 

3) pokrycie kosztów związanych z działalnością eksploatacyjną jednostki, 

takich jak: naprawy i konserwacje sprzętu; 

 

4) zakup materiałów i wyposażenia; 

 

5) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek; 



6) zakup artykułów żywnościowych; 

 

7) zakup nagród dla uczniów; 

 

8) remonty bieżące; 

 

9) zakupy inwestycyjne; 

 

10) wydatki związane z bankową obsługą rachunku. 

 

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych określonych w § 1, zwani dalej 

dyrektorami jednostek gromadzą dochody, o których mowa w § 2, jak również 

dokonują wydatków, o których mowa w § 3, począwszy od 1 stycznia 2014 r. 

 

§ 5. 1. Dyrektorzy jednostek w terminie do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy przygotowują materiały planistyczne 

zawierające: 

 

1) plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  

w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – wraz z uzasadnieniem 

przyjętych źródeł i kwot; 

 

2) plan wydatków ponoszonych z dochodów wskazanych w ust. 1 pkt 1  

w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – wraz z uzasadnieniem 

przyjętych wielkości oraz określeniem zadań inwestycyjnych  

i remontowych. 

 

2. Sposób i tryb sporządzania, weryfikacji oraz zatwierdzania projektów 

planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  

i wydatków z nich finansowanych odbywa się w terminach i na zasadach 

ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 17 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 

3. Zmiany planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków z nich finansowanych mogą być dokonane jedynie po 

uprzedniej zmianie uchwały budżetowej w tym zakresie. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki i dyrektorom 

jednostek budżetowych, o których mowa w § 1. 

 

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 r. 

 

 


