
RADA MIEJS(A
W MOSIIE

UCHWAŁA NR XXXIII/237/12
RADY MIIJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych
dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków

nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Na wydzielonych rachunkach bankowych gromadzone są dochody, pochodzące ze źródeł określonych

w 2 niniejszej uchwały, następujących samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność

określonąw ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

zm.):

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina;

2) Zespół Szkół w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina;

3) Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78, 6 1-160 Poznań;

4) Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 16, 62-053 Pecna;

5) Zespół Szkół w Rogalinku, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek;

6) Zespół Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2, 62-022 Rogalin;

7) Zespół Szkół w Krośnie, ul. Główna 43, Krosno, 62-050 Mosina;

8) Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku, ul.. Wiejska 43, Krosinko, 62-050 Mosina;

9) Szkoła Podstawowa w Daszewicach, ul. Szkolna 19, 61-160 Poznań;

10) Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina;

11) Gimnazjum w Pecnej, ul. Główna 20, 62-053 Pecna;

12) Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach, ul. Szkolna 19, Daszewice, 61-160 Poznań;

13) Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 62-050 Mosina;

14) Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie, ul. Topolowa 6, 62-050 Mosina;

15) Przedszkole nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina;

16) Przedszkole w Wiórku, ul. Szkolna 11, Wiórek, 6 l-160 Poznań.

2. Źródłami dochodów jednostek budżetowych, wymienionych w 1 uchwały, gromadzonych

na wydzielonym rachunku bankowym, są:

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

2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki
budżetowej;

3) odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu;

4) wpływy z wynajmu sal, pomieszczeń i innych powierzchni szkolnych;

5) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;

6) opłaty za wydanie duplikatu dokumentów szkolnych;

7) opłaty za wydanie legitymacji służbowych dla nauczycieli;
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8) wpłaty z prowizji za ubezpieczenie dzieci i młodzieży;

9) środki pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację projcktów w ramach umów

zawieranych pomiędzy szkołami a instytucjami finansującymi lub współfinansującymi dany projekt;

10) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki
budżetowe;

11) wpływy z innych usług.

3. 1. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:

1) cele wskazane przez darczyńcę;

2) finansowanie działalności w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu;

3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek;

4) zakup sprzętu, artykułów biurowych, środków czystości;

5) poprawę bazy i estetyki lokalowo-technicznej szkoły lub przedszkola;

6) remonty lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w 2 pkt 2;

7) finansowanie wydatków na reprezentację i reklamę;

8) wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku dochodów;

9) wydatki związane z realizacją projektów, wynikające z zawartych umów pomiędzy szkołami, przedszkolami
a instytucjami finansującymi lub współfinansującymi dany projekt;

10) wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych jednostki.

4. 1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, wymienionych w 1, opracowują projekty planów
finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich
finansowanych, są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich
finansowanych, przekazywane są Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej
w Mosinie w sprawie procedury uchwalania budżetu.

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich
finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej
jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej
przez Radę Miejską w Mosinie.

5. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały
budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę
gospodarki finansowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek gromadzących te dochody w terminie do 14
dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.

6. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planie finansowym
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, polegających na
przenoszeniu wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.

7. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany,
zawiadamiają Burmistrza Gminy Mosina o dokonanych zmianach.

8. Pozostałe zmiany planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, mogą być dokonane przez Radę Miejską w Mosinie na wniosek Burmistrza Gminy Mosina,
zgłoszony z inicjatywy kierowników jednostek.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikom jednostek wymienionych
wl.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODN
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Uzasadnienie

Instytucja wydzielonego rachunku dochodów umożliwia clastyczniejszą względem rygorów budżetowych
politykę i gospodarkę finansową jednostki budżetowej. Srodki pozyskane z działalności ubocznej prowadzonej
przez jednostkę budżetową mogą zostać wykorzystane na pokrycie niektórych wydatków bieżących
ponoszonych przez jednostkę.

Dopuszczalność odstępstwa od ogólnej zasady odprowadzania przez jednostkę budżetową całości
uzyskanych dochodów do budżetu, przewidziano dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działahość określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), mogą one gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały uznaje się za zasadne.

PRZEWG[)

Id: PAFPA-DDODBSSKHJ-MXSEK-AWYLR. Uchwalony Strona 1


