UCHWAŁA NR XL/402/2017
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1875) oraz art.223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Następujące jednostki budżetowe miasta Bolesławiec gromadzą dochody na wydzielonym
rachunku:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II 38 c,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu przy ul. Juliusza
Słowackiego 2,
3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu przy ul. Ceramicznej 5,
4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Matejki w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 12,
5) Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Janowskiego w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60,
6) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II 50 d,
7) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody
17,
8) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu przy ul. Ceramicznej
9) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu przy ul. Sądowej 9,
10) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 z grupami żłobkowymi im. Jana Brzechwy w Bolesławcu przy
ul. Zygmunta Augusta 16 b,
11) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 w Bolesławcu przy ul. Piotra i Pawła 2,
12) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu przy ul. Górne
Młyny 5.
§ 2. Źródłami dochodów, o których mowa w § 1 są wpłaty z tytułu:
1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki budżetowej,
3) odpłatności za wynajem pomieszczeń i terenów pozostających w zarządach jednostek oraz opłat za
umieszczanie tablic reklamowych,
4) wpływów z tytułu zasądzonych nawiązek,
5) sprzedaży surowców wtórnych,
6) kwest, aukcji, akcji charytatywnych organizowanych przez społeczność szkolną i rodziców
w środowisku lokalnym,
7) odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
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8) opłat z tytułu korzystania z żywienia w jednostce budżetowej,
9) opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ustalone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty,
10) nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz różnego
rodzaju imprezach.
§ 3. Środki finansowe gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochodów
i wydatków nimi finansowanych ze źródeł ustalonych w § 2 przeznacza się na:
1) cele wskazane przez darczyńcę,
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w §
2 pkt. 2,
3) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem dochodów,
o których mowa w § 2 pkt. 3 10,
4) finansowanie lub dofinansowanie :
a) wynagrodzeń bezosobowych,
b) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
c) zakupu surowców potrzebnych do przyrządzenia posiłków,
d) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
e) świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ekwiwalentów za te świadczenia,
f) zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży,
g) kosztów przejazdu, pobytu i wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej na zawodach sportowych,
konkursach, olimpiadach,
h) zakupu materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek,
wyposażenia,
i) przejazdów służbowych, usług reklamowych, poligraficznych, telekomunikacyjnych i dostępu do
sieci Internet,
j) napraw, usuwania usterek i remontów,
k) zakupu energii, wody, ścieków,
l) zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji, opłat abonamentowych za korzystanie
z oprogramowania,
m) bieżącego utrzymania terenów zielonych będących w zarządzie albo użytkowaniu jednostki
budżetowej,
n) zakupu usług zdrowotnych, innych usług obcych oraz ubezpieczenia majątku,
o) doskonalenia zawodowego i szkolenia pracowników,
p) kosztów prowadzenia rachunków bankowych,
q) kosztów postępowania sądowego, prokuratorskiego i egzekucyjnego,
r) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
s) inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
§ 4. Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi roczny
plan finansowy określający dochody i wydatki w układzie paragrafów.

Id: FC39AE8D-6211-434D-A7C5-4E61FB81B173. Podpisany

Strona 2

§ 5. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 4 kierownik jednostki przedkłada do projektu
budżetu gminy na dany rok w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.
§ 6. Prezydent Miasta Bolesławiec zatwierdza plan finansowy po uchwaleniu budżetu i przyjęciu kwot
dochodów i wydatków na dany rok budżetowy. Plany finansowe zgodne z uchwałą budżetową stanowią
podstawę gospodarki finansowej dochodów i wydatków nimi finansowanych.
§ 7. Kierownik jednostki realizuje zatwierdzony plan finansowy.
§ 8. Kierownik jednostki budżetowej może dokonywać w planie dochodów i wydatków nimi
finansowanych, przeniesień między paragrafami, zachowując zgodność z planem rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych określonych w uchwale budżetowej, które w terminie 7 dni od
dokonania zmiany przedkłada, w formie pisemnej, Prezydentowi Miasta Bolesławiec celem ich
zatwierdzenia.
§ 9. Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, inne niż określone w § 8,
mogą być dokonywane uchwałą Rady Miasta Bolesławiec na wniosek kierownika jednostki budżetowej.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XIV/100/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku.
§ 13. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Kowalski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki budżetowe
prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzą na
wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego. W związku z tym, że od 1 września 2017 r. zmianie uległa sieć publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów należało zaktualizować nazewnictwo tych jednostek zgodnie z aktualnym
stanem szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.
AM/AM

Przewodniczący Rady Miasta
Jarosław Kowalski
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