
UCHWAŁA NR XIV/150/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem,

2) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach,

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei,

4) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach,

5) Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach,

6) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej,

7) Przedszkole w Truskolasach,

8) Przedszkole w Węglowicach,

9) Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej.

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

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

3. Obsługę księgową dochodów własnych prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 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 i wpłaty na prowadzoną działalność edukacyjną.

5) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.

§ 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.

3. Przychody wymienione w § 3 pkt  3 – 5 mogą być przeznaczone na następujące cele:
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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 4.

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. 1. Sposób i tryb sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz ich zatwierdzania:

1) Do 15 października dyrektorzy jednostek budżetowych przedkładają Wójtowi Gminy Wręczyca 
Wielka informacje o planowanych dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości: dział, rozdział, grupy paragrafów.

2) W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu budżetu Radzie Gminy Wręczyca Wielka, Wójt 
przekazuje jednostkom budżetowym informacje niezbędne do opracowania projektów planów 
finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi 
finansowanych, tj. kwoty dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały 
budżetowej.

3) W terminie 30 dni od dnia otrzymania powyższych informacji, nie później niż do dnia 22 grudnia 
roku poprzedzającego rok budżetowy, dyrektorzy jednostek budżetowych sporządzają projekty 
planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf i składają je Wójtowi Gminy 
Wręczyca Wielka w celu weryfikacji z projektem uchwały budżetowej.

4) Wójt Gminy Wręczyca Wielka w przypadku stwierdzenia różnic w projektach planów 
finansowych z projektem uchwały budżetowej wprowadza w nich odpowiednie zmiany, o których 
informuje dyrektorów jednostek budżetowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektów 
planów finansowych, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok 
budżetowy.

5) Projekty planów finansowych dochodów i wydatków, w przypadku gdy została zachowana 
zgodność z projektem uchwały budżetowej stanowią podstawę gospodarki finansowej 
samorządowych jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia 
opracowania planów finansowych na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków 
wynikających z uchwały budżetowej.

6) W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Wójt Gminy Wręczyca Wielka 
przekazuje jednostkom budżetowym informację o ostatecznych kwotach dochodów gromadzonych 
na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatkach nimi finansowanymi.

7) W terminie 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w pkt 6 jednostki budżetowe 
dostosowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 
bankowych i wydatków nimi finansowanych do uchwały budżetowej i przekazują ww. plany 
Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

8) Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków 
nimi finansowanych zatwierdzane są przez dyrektorów jednostek budżetowych.

9) Wójt weryfikuje plany i w przypadku stwierdzenia różnic z przyjętą uchwałą budżetową 
wprowadza w nich odpowiednie zmiany, o których informuje dyrektorów jednostek budżetowych 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania planów.

2. Sposób i tryb dokonywania oraz zatwierdzania zmian w tych planach:
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1) Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków 
nimi finansowanych dokonywane są w formie:

a) decyzji,

b) Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka.

2) Zmiany polegające na przeniesieniu środków w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunki bankowym i wydatków nimi finansowanych między paragrafami, zachowujących 
zgodność z planem rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych, określonych 
w uchwale budżetowej, dokonywane są w formie decyzji.

3) Zmiana, o której mowa w pkt 1 zatwierdzana jest przez dyrektora danej jednostki budżetowej.

4) Jednostka budżetowa powiadamia, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dokonania zmiany 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

5) Pozostałe zmiany planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków z nich finansowanych mogą być dokonywane uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka 
na wniosek dyrektora jednostki budżetowej.

6) Dyrektor jednostki budżetowej składa Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wniosek o zmianię 
w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 
i wydatków nimi finansowanych.

7) Po uzyskaniu akceptacji wniosek, o którym mowa w pkt 6 przekazywany jest Skarbnikowi Gminy 
Wręczyca Wielka, który sporządza odpowiedni projekt uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka 
i przedkłada go Radzie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/31/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2010 roku 
w sprawie utworzenia dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Marek Prubant
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