
Uchwała Nr XXII/141/16 
Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 
z dnia 18 lutego 2016 r. 

 

w sprawie : gromadzenia dochodów przez szkoły i  przedszkola funkcjonujące jako 

jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych 

dochodów 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 223 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 

zm. )  

 

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe zwane dalej „jednostkami” 

mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące z 

następujących źródeł: 

1) Spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki; 

2) Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 

jednostki; 

3) Najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie bądź w 

użytkowaniu jednostki; 

4) Środków uzyskanych z działalności usługowej, imprez artystycznych, turystycznych, 

sprzedaży wyrobów, produktów, prac artystycznych i surowców wtórnych; 

5) Odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów 

jednostki; 

6) Funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych; 

7) Nagród za udział w konkursach i plebiscytach; 

8) Organizacji konkursów i szkoleń; 

2. Wykaz jednostek oświatowych , o których mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1515/1


§2 

1. Uzyskane przez jednostki dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym 

mogą być przeznaczone na: 

1) Cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę 

2) Remont lub odtworzenie uszkodzonego lub utraconego mienia będącego w zarządzie 

bądź użytkowaniu jednostki; 

3) Finansowanie działalności statutowej placówki; 

4) Doposażenie w pomoce, środki czystości oraz opłaty bankowe i prowizje; 

5) Poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki; 

6) Zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia; 

7) Pokrycie wydatków związanych z organizacją kursów i szkoleń. 

2. Dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone przez jednostkę na finansowanie 

wynagrodzeń osobowych. 

§ 3 

1.Dysponentem środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki jest 

jej dyrektor. 

2.Dyrektor jednostki dokonuje wpłat na wydzielony rachunek bankowy bezzwłocznie po jego 

uzyskaniu. 

§ 4 

1.Podstawą gospodarowania wydzielonym rachunkiem bankowym jest roczny plan finansowy 

sporządzony przez dyrektora jednostki w układzie: dział, rozdział i paragraf. 

2.Roczny plan finansowy obejmuje dochody i wydatki wydzielonego rachunku bankowego 

dla środków , o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 

3. Sporządzony projekt planu finansowego jednostki dyrektor przekazuje do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu najpóźniej  w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy. 

4.W trakcie roku budżetowego dyrektor jednostki może wprowadzić zmiany do planu 

finansowego po uprzednim uwzględnieniu tych zmian w budżecie organu prowadzącego. 

 

 

§ 5 

1.Upoważnia się dyrektorów jednostek do dokonywania zmian w planach finansowych 

dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w ramach danego rozdziału. 



2.Podstawą dokonywania przeniesień, o których mowa w pkt 1 jest zarządzenie wewnętrzne 

wydane przez upoważnionego dyrektora. 

3.Zarządzenie dyrektora powinno zawierać : 

1) Zaewidencjonowany kolejny numer zarządzenia; 

2) Datę wydania zarządzenia ; 

3) Podstawę prawną; 

4) Określenie paragrafów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej; 

5) Datę dokonania zmiany w planie finansowym 

6) Wskazanie osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie zmian. 

4.Jeden egzemplarz zarządzenia, o którym mowa w ust. 2 dyrektor przekazuje do jednostki 

prowadzącej obsługę finansową szkół i przedszkoli w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od 

dnia wprowadzenia zmian w planie lecz nie później jak do 23 dnia każdego miesiąca. 

5.Jednostka prowadząca obsługę finansową szkół i przedszkoli , uwzględniając wprowadzone 

przez dyrektora zarządzeniem zmiany w planach finansowych jednostek sporządza 

zbiorcze zestawienie tych zmian i przekazuje je na koniec każdego miesiąca Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 6 

Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku 

budżetowego podlegają odprowadzeniu w całości na rachunek organu prowadzącego w 

terminie do dnia 5 stycznia roku następnego. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Koniecpolu 

Marek Ćwiek 
 

 



Załącznik  do uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu 

Nr XXII/ 141/16 z dnia 18 lutego 2016r 

 

Wykaz szkół i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Koniecpol 

 

1. Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu , ul. Pułaskiego 11/19 

2. Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu  ul. Zamkowa 8 

3. Zespół Szkół Nr 1,  ul. Mickiewicza 26 

4. Zespół Szkół  ul. Szkolna  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 poz. 885 późn. zm.)  samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2156 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: ze 

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz z 

odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu. Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa:  

 jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,  

 źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,  

 przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych  

oraz  

 sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.  

 

Mając powyższe na uwadze, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli, celem 

umożliwienia jednostkom oświatowym gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku i 

dokonywanie z nich wydatków począwszy od dnia 1 marca 2016 roku w oparciu o w.w. 

przepisy, opracowany został niniejszy projekt uchwały. Projekt ten określa pełny zakres 

uregulowań, do których zobowiązują  przepisy art. 223 nowej ustawy o finansach 

publicznych. Obejmuje on wszystkie jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę 

Koniecpol.  

Ustalone w projekcie uchwały sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych 

dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 

stosunku do dotychczas obowiązujących zasad podnoszą odpowiedzialność kierowników 

jednostek budżetowych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej dochodów i 

wydatków z nich finansowanych, ale jednocześnie stwarzają kierownikom jednostek 

możliwość  efektywniejszego dysponowania środkami finansowymi gromadzonymi na 

wydzielonym rachunku. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/?on=07.02.2016

