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Uchwała Nr 162/XXXVIII/2017 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej  

 z dnia  29 listopada 2017 roku 

 
w sprawie: określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Piława Górna, które 

utworzą rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) uchwala sie co następuje:  

§ 1. Określa się Przedszkole Publiczne Tęczowa Kraina w Piławie Górnej i Szkołę Podstawową 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, które utworzą rachunek dochodów oraz ustala 

się źródła dochodów i ich przeznaczenie. 

§ 2. 1. Źródłami dochodów są:,  

1) wpłaty za wyżywienie,  

2) dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,  

3) wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych za zagubione lub zniszczone podręczniki, 

zakupione przez szkołę z dotacji celowej i użyczone rodzicom uczniów w celu realizacji 

podstawy programowej, 

4) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych środków własnych,  

5) opłaty rodziców za działalność przedszkola prowadzoną ponad pięciogodzinne minimum 

programowe,  

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

7) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu 

placówki oświatowej,  

8) odsetki od przeterminowanych należności,  

9) opłaty za prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,  

10) dochody z organizowanych imprez i festynów,  

11) prowizje otrzymywane przez jednostki budżetowe, 

12) dochody ze zbiórek surowców wtórnych, 

13) dochody z opłat za wydawanie utraconych legitymacji szkolnych i duplikatów dokumentów. 

2. Dochody przeznacza się na:  

1) pokrycie wydatków za wyżywienie,  

2) pokrywanie częściowych kosztów bieżących i  remontowych związanych z utrzymaniem 

budynków będących w zarządzie jednostki budżetowej,  

3) cele wskazane przez darczyńcę, spadkodawcę lub zapisodawcę,  

4) pokrycie kosztów związanych z organizacją dodatkowych zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych. 

5) zakup materiałów biurowych, książek, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz wyposażenia,  

6) pokrycie kosztów wyjazdów uczniów na konkursy, zawody sportowe,  
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7) pokrycie kosztów prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego dochodów, 

8) pokrycie kosztów z tytułu podatków i opłat o charakterze publiczno-prawnym. 

§ 3. Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych, prowadzonych przez 

jednostki, o których mowa w § 1. 

§ 4. Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów stanowi roczny plan finansowy określający 

dochody i wydatki w układzie: dział, rozdział, paragraf. 

§ 5. 1. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 4, kierownik jednostki budżetowej 

przekazuje Burmistrzowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów  

i wydatków nimi finansowanych, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej, nie później niż do dnia 

22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.  

2. Kierownik jednostki budżetowej, w ciągu roku budżetowego, dokonuje zmian w planie 

finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz informuje o nich Burmistrza Piławy 

Górnej w  terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr 8/IV/2010 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2010 

roku w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Piława Górna, które 

utworzą rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu                      

i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z reformą systemu oświaty oraz podjętą przez Radę Miejską w Piławie Górnej 

Uchwałą Nr 125/XXXI/2017   z dnia 29  marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  włączono z dniem 1 września 2017 

roku oddziały Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru do Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. W związku z powyższym  konieczne jest podjęcie 

uchwały aktualizującej wykaz oświatowych jednostek budżetowych, prowadzonych przez 

Gminę Piława Górna, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, ustalenie źródeł 

dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz 

dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 


