
Uchwała Nr XLIII/237/2010 
Rady Miejskiej  

w Głuszycy 
 

z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
 

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych 
 
 
 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 późn. zmianami) oraz art. 223 ustawy 
 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. 
zmianami) Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:  
 

 

§ 1.1 Tworzy się wydzielone rachunki dochodów dla n/w  jednostek budżetowych: 
1) Przedszkole Samorządowe w Głuszycy, 
2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuszycy Górnej, 
3) Szkołą Podstawowa nr 2 w Głuszycy, 
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy, 
5) Gimnazjum Publiczne w Głuszycy, 
6) Zespół Szkół w Głuszycy. 
 2. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 r. 
przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonował dotychczasowy rachunek dochodów 
własnych. 
 3. Środki pieniężne pozostałe na dotychczasowym rachunku dochodów własnych 
w dniu 31 grudnia 2010 r. należy przekazać na konto dochodów Gminy Głuszyca nr BZ WBK  
o/ Głuszyca 89 1090 2314 0000 0001 0872 9227. 
 

§ 2. Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące: 
1) z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, 
2) z najmu sal szkolnych, pomieszczeń i innych powierzchni, 
3) z partycypacji osób dorosłych korzystających z obiadów, 
4) z odpłatności za obiady pobieranej od uczniów, 
5) z odpłatności z Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady podopiecznych, 
6) z prowizji od firm ubezpieczeniowych, 
7) ze świadczeń usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, 
8) z działalności pozastatutowej jednostek  dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii 
fantowych oraz imprez o charakterze publicznym. 
 

§ 3.1 Dochody własne jednostek przeznaczone są na: 
1) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów wymienionych 
w § 2 pkt. 2, 3, 6, 7, 8, 
2) pokrycie kosztów wyżywienia, 
3) cele wskazane przez darczyńcę, 
4) innych kosztów eksploatacyjnych szkoły. 

2. Dochody gromadzone przez jednostki na wydzielonym rachunku nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 
 



§ 4.1 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany 
zgodnie z procedurami uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy. 

2. Kierownicy jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku dochodów ze źródeł wymienionych w § 2 niniejszej uchwały – opracowują plany 
finansowe dochodów i wydatków na okres danego roku budżetowego. 

3. Plany o których mowa w ust.2 sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, 
paragraf. 

4. Plany finansowe o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę gospodarki 
finansowej. 

5. Zmiany w planie finansowym mogą nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy, zarządzenia Burmistrza na wniosek kierowników jednostek budżetowych  
zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na dany rok. 

6. Plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzają kierownicy jednostek 
budżetowych. 
 

§ 5. Traci moc Uchwała XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  
26 lutego 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek 
dochodów własnych. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy oraz dyrektorom 
jednostek budżetowych określonych w uchwale. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r 
 

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych nie przewiduje dalszego 
funkcjonowania instytucji rachunków dochodów własnych. Istniejące rachunki dochodów 
własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym 
regulowaniem zobowiązań i ściganiem należności do dnia 31 grudnia 2010r. 
Po 31 grudnia 2010 r nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje 
jednostka budżetowa przy której funkcjonowały rachunku dochodów własnych a środki 
pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów właściwego budżetu. 

Dopuszczalność odstępstwa od ogólnej zasady odprowadzania przez jednostkę 
budżetową  całości uzyskanych dochodów do budżetu przewidziano dla samorządowych 
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. 
 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 
Zgodnie z art.223 u.f.p. mogą one gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w 
uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dochody na 
wydzielonych rachunkach jednostki działające w obszarze oświaty mogą gromadzić  
od 01 stycznia 2011 r. 


