
UCHWAŁA NR RG.0007.245.2017
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej 
przez Gminę Kobiór

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r. poz.1875), art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r. pozo. 2077)

Rada Gminy 

uchwala:

§ 1. 

Gminne Przedszkole, jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art.223 ust.1 ustawy 
o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 2. 

Ustala się następujące źródła dochodów, które mogą być gromadzone na rachunku samorządowej oświatowej 
jednostki budżetowej wymienionej w § 1:

1. wpłaty ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

2. wpłaty z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo  użytkowaniu 
jednostki budżetowej,

3. odsetki od środków finansowych zdeponowanych na wydzielonym rachunku dochodów,

4. odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty należności,

5. wpłaty za wynajmowanie pomieszczeń placówki i terenu,

6. wpływy ze zbiórki surowców wtórnych,

7. wpłaty z odpłatności dzieci i pracowników przedszkola za korzystanie z wyżywienia.

§ 3. 

1. Dochody wraz z odsetkami uzyskane ze źródeł określonych w § 2 przeznacza się na pokrycie wydatków na:

1) cele wskazane przez darczyńcę,

2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów o których mowa w § 2 pkt 2 ,

3) wzbogacenie oferty edukacyjnej - zakup pomocy dydaktycznych, książek i pomocy naukowych,

4) rozszerzenie zakresu usług wychowawczych i opiekuńczych,

5) bieżące utrzymanie placówki,

6) zakup artykułów żywnościowych.

2. Dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 4. 

1. Kierownik jednostki wymienionej w § 1 w terminie nie później niż do dnia 10 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy przekazuje Wójtowi materiały umożliwiające ujęcie wydzielonego rachunku 
dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku do projektu uchwały budżetowej.
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2. Na podstawie otrzymanej informacji o kwotach dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych 
oraz wydatków z nich finansowanych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej, Kierownik jednostki 
wymienionej w § 1 sporządza projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów 
oświatowych i wydatków z nich finansowanych i w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji nie później 
jednak niż do dnia 22 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje projekt planu finansowego 
wydzielonego rachunku dochodów oświatowych Wójtowi.

3. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych ujęty w uchwale budżetowej stanowi 
prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki wymienionej w § 1 w zakresie wydzielonego rachunku dochodów 
oświatowych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym jest roczny plan finansowy sporządzany 
w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. Zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostki określonej w § 1 polegające na 
przesunięciach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków 
zawartych w planie finansowym dokonuje kierownik jednostki.

6. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie kwot dochodów na wydzielonym rachunku dochodów 
jednostki określonej w § 1 dokonuje Rada Gminy zgodnie z projektem uchwały przygotowanej przez Wójta 
sporządzonej w oparciu o wystąpienie kierownika jednostki.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr RG.0007.226.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej przez Gminę 
Kobiór.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
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