Uchwała Nr XVIII/185/05
Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

 w sprawie utworzenia dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala:

§ 1

Tworzy się rachunek dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza przy następujących jednostkach budżetowych:

1) Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Gimnazjum.
2) Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Gimnazjum.
3) Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa.
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei.
5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem.
6) Szkoła Podstawowa w Kulejach.
7) Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej.
8) Przedszkole w Truskolasach.
9) Przedszkole w Węglowicach.

§ 2

 1. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan finansowy sporządzany przez dyrektorów jednostek budżetowych wymienionych w § 1.

2. Dysponentem dochodów własnych po stronie przychodów i wydatków jest dyrektor jednostki budżetowej.

3. Obsługę księgową dochodów własnych prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty we  Wręczycy Wielkiej.

§ 3

Przychodami dochodów własnych mogą być:

1) Odpłatność dzieci i uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych i żywienia w przedszkolach.
2) Odpłatność innych osób za korzystanie ze stołówek szkolnych i żywienia w przedszkolach.
3) Odpłatność za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli.
4) Odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne.
5) Odpłatność za świadczone usługi.
6) Odpłatność i wpłaty na prowadzoną działalność edukacyjną.
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym środków specjalnych. 

§ 4

1. Przychody, o  których mowa w § 3 pkt 1 są przeznaczone w całości na zakup artykułów spożywczych na cele stołówek szkolnych i żywienia w przedszkolach prowadzonych przez jednostki określone w § 1.
2. Przychody, o  których mowa w § 3 pkt 2 są przeznaczone na zakup artykułów spożywczych oraz koszty przygotowania posiłków w jednostkach określonych w § 1.
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3. Przychody wymienione w § 3 pkt  3 – 7 mogą być przeznaczone na następujące cele:

1) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym oraz zajęć praktycznych dla uczniów i wychowanków, w tym wyjazdy na konkursy i olimpiady przedmiotowe,
2) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzonych zajęć i działalności, o której mowa w § 3 pkt 5 i 6,
3) zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
4) naprawy, remonty obiektów oświatowych oraz sprzętu,
5) pomoc socjalną dla uczniów,
6) wydatki związane z eksploatacją budynku,
7) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki budżetowej.

§ 5

Dochody własne niewykorzystane w roku obrachunkowym przechodzą na następny okres rozliczeniowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIII/130/04 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 września 2004 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy oświatowych jednostkach budżetowych.
 
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom jednostek budżetowych

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  mgr Andrzej Ryś

