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UCHWAŁA NR XLIX/539/10  
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU  

z dnia 14 lipca 2010 r. 

w sprawie określenia jednostek budŜetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 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 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 223 ust.2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 
96, poz. 620) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na wydzielonych rachunkach gromadzą od 1 stycznia 2011 r. dochody, pochodzące ze źródeł 
określonych w § 2 niniejszej uchwały, następujące gminne jednostki budŜetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 
z późn. zm.): 

1) Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu, 
2) Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu, 
3) Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu, 
4) Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu, 
5) Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu, 
6) Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu, 
7) Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu, 
8) Szkoła Podstawowa w Kurowie, 
9) Szkoła Podstawowa w Niedzielsku, 
10) Szkoła Podstawowa w Masłowicach, 
11) Szkoła Podstawowa w Sieńcu, 
12) Szkoła Podstawowa w Rudzie, 
13) Szkoła Podstawowa w Gaszynie, 
14) Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, 
15) Gimnazjum nr 2 w Wieluniu, 
16) Gimnazjum nr 3 w Wieluniu. 

§ 2. Źródłami dochodów jednostek budŜetowych wymienionych w § 1 uchwały, gromadzonych na 
wydzielonym rachunku są: 

1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej, 
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2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 
uŜytkowaniu jednostki budŜetowej, 

3) dochody z odpłatności obejmującej koszt przygotowania posiłków w szkołach i przedszkolach, 

4) dochody z tytułu odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową 
kształcenia lub wychowania przedszkolnego, 

5) granty i środki uzyskane w drodze konkursów na realizację programów edukacyjnych, 
profilaktycznych, szkoleń, kursów, organizację form doskonalenia dla nauczycieli, wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy, 

6) dochody z organizacji szkoleń, egzaminów, seminariów, konferencji, spotkań, imprez, 

7) opłaty za korzystanie z urządzeń, wyposaŜenia i pomieszczeń, 

8) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego, 

9) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieŜy wypoczynku w okresie ferii zimowych 
i wakacji letnich oraz tzw. „zielonych szkół” w czasie roku szkolnego, 

10) prowizje otrzymywane od zakładów ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia pracowników 
i uczniów (wychowanków) 

11) odpłatność za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych i przedszkolnych, 

12) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych 
przez jednostki budŜetowe. 

13) dochody z najmu lokali mieszkalnych i uŜytkowych, powierzchni reklamowych, 

14) opłaty wnoszone za udostępnienie dokumentacji przetargowej,  

15) inne, o których stanowią przepisy szczególne.  

§ 3.1. Dochody gromadzone przez jednostki budŜetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na: 

1) cele wskazane przez darczyńcę, 

2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych 
w § 2 punkt 2, 

3) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji 
procesu dydaktyczno – wychowawczego,  

4) zakup materiałów i wyposaŜenia,  

5) naprawy bieŜące, konserwacje i remonty obiektów jednostki budŜetowej oraz jej sprzętu,  

6) zakup opału, energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz usług komunalnych, 

7) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) organizację imprez kulturalnych, sportowych, zawodów i konkursów dla uczniów i 
wychowanków, 

9) wydatki związane z uzyskiwaniem dochodów, o których mowa w § 2, w tym wypłatę 
wynagrodzeń bezosobowych, 

10) wydatki związane z bankową obsługą rachunku, 

11) inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki budŜetowej. 

2. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów mogą być wykorzystywane do wysokości 
kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. 
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3. Dochody gromadzone przez jednostki na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na 
finansowanie wynagrodzeń osobowych.  

§ 4.1. Kierownicy jednostek budŜetowych, o których mowa w § 1, opracowują łącznie z projektami 
planów finansowych jednostek budŜetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. 

2. Projekty planów finansowych i plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, w podziale 
na wydatki bieŜące i wydatki majątkowe. 

3. Ogólne kwoty planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych przekazywane są Burmistrzowi Wielunia w terminie umoŜliwiającym ujęcie ich 
w projekcie uchwały budŜetowej. 

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych jednostek budŜetowych, o których mowa w § 1, zgodne z ogólnymi kwotami, o których 
mowa w ust. 3, zatwierdzone przez kierownika jednostki budŜetowej, stanowią podstawę gospodarki 
finansowej jednostek budŜetowych w okresie od 1 stycznia roku budŜetowego do dnia uchwalenia 
uchwały budŜetowej. 

5. 2.W terminie 21 dni od podjęcia uchwały budŜetowej Burmistrz Wielunia przekazuje informacje 
podległym jednostkom o przyjętych w budŜecie wielkościach planowanych dochodów i wydatków 
wydzielonych rachunków. Na tej podstawie kierownicy jednostek budŜetowych przygotowują 
ostateczny plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Plany finansowe 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodne z 
ogólnymi kwotami ujętymi w uchwale budŜetowej, stanowią prognozę tych dochodów i wydatków z 
nich finansowanych oraz podstawę gospodarki finansowej.  

6. Kierownicy jednostek budŜetowych. o których mowa w § 1, mogą zwiększać wydatki finansowane 
dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w § 2 uchwały w przypadku realizacji wyŜszych 
dochodów oraz dokonywać przeniesień w planach dochodów i wydatków tych jednostek. 

7. Kierownicy jednostek budŜetowych, o których mowa w § 1, zawiadamiają Burmistrza Wielunia 
o dokonanych zmianach do końca miesiąca, w którym dokonano zmiany, celem ich zatwierdzenia. 

§ 5. Traci moc uchwała NR XLII/438/06 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 28 czerwca 2006 
roku w sprawie wskazania jednostek budŜetowych – szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Wieluń – które utworzą rachunki dochodów własnych oraz ustalenia źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


