UCHWAŁA NR LVI/338/2010
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r.
Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy się wydzielone rachunki dochodów własnych dla
następujących jednostek:
1) Zespół Szkół w Kurowicach;
2) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu.
§ 2. Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące z następujących
źródeł:
1) z czynszów za wynajem pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej;
2) z opłat za korzystanie z urządzeń szkolnych, komputerów i wyposażenia, z boiska
i sprzętu sportowego;
3) z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach;
4) z wpływów uzyskanych z działalności pozastatutowej jednostek budżetowych dotyczące
organizacji: aukcji, zbiórek, loterii fantowych oraz imprez o charakterze publicznym;
5) z wpłat rodziców, sponsorów, osób fizycznych i prawnych na wyjazdy śródroczne tzw.
„zielone szkoły”, kolonie letnie, obozy szkoleniowe i wymianę międzynarodową;
6) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
7) z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
8) ze środków uzyskanych na dofinansowanie konkursów, olimpiad, różnego rodzaju
programów i projektów edukacyjnych oraz akcji skierowanych do szkół organizowanych
przez instytucje i organizacje pozarządowe;
9) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie jednostki budżetowej;
10) z wpływów za wystawione duplikaty świadectw, legitymacji uczniowskich, kart
rowerowych i motorowerowych;
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11) z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku
dochodów własnych.
§ 3. 1. Zgromadzone dochody przeznacza się na wydatki bieżące i inwestycyjne jednostki,
między innymi na:
1) finansowanie i dofinansowanie dodatkowych
sportowym i rekreacyjnym dla uczniów;

zajęć

o charakterze

edukacyjnym,

2) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, środków czystości, wyposażenia oraz zakupy
inwestycyjne;
3) udzielanie pomocy rzeczowej dla uczniów;
4) zakup artykułów żywnościowych;
5) naprawę sprzętu sportowego i szkolnego, usuwanie usterek i awarii oraz przeprowadzenie
remontu obiektu użytkowanego przez jednostkę budżetową;
6) realizację zadań wynikających z wdrożonych programów i projektów edukacyjnych;
7) finansowanie wydatków związanych z organizacją konkursów, olimpiad, przeglądów,
zawodów sportowych, imprez szkolnych i przedszkolnych;
8) organizację wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. „zielone szkoły” oraz pobyt dzieci
na koloniach i obozach letnich, obozach szkoleniowych i wymiany międzynarodowej;
9) koszty obsługi rachunku bankowego;
10) cele wskazane przez darczyńcę;
11) wydatki na ubezpieczenie mienia;
12) zakup usług pozostałych, a w
pocztowych, fotograficznych itp.;

szczególności

transportowych,

telefonicznych,

13) remont lub odtworzenie mienia utraconego.
2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na
finansowanie wynagrodzeń osobowych.
§ 4. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany zgodnie
z procedurami uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy.
1. Roczny plan dochodów i wydatków opracowuje kierownik jednostki.
2. Plany finansowe o których mowa w ust. 1 sporządza się w szczegółowości dział,
rozdział i paragraf.
3. Z dochodów mogą być dokonywane wydatki do wysokości posiadanych środków,
w ramach planu finansowego.
4. Zmiany w planie finansowym mogą być dokonywane na podstawie uchwały Rady
Gminy, zarządzenia Wójta Gminy lub na wniosek kierowników jednostek budżetowych
zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Brójce.

Przewodniczący Rady
Gminy Brójce
Marek Pietrzko
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