UCHWAŁA NR XXXIV/209/2017
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów
i ich przeznaczenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy
Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów dla Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Polskich Noblistów w Walimiu.
§ 2. Na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone będą dochody pochodzące:
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo
użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) z odpłatności za dożywianie dzieci i innych osób korzystających ze stołówki szkolnej,
4) z odpłatności za dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
§ 3. 1. Dochody na wydzielonym rachunku jednostki, o której mowa w § 1, przeznaczone
są na:
a) cele wskazane przez darczyńcę,
b) remonty lub odtwarzanie mienia w przypadku dochodów z tytułu wymienionego
w § 2 pkt 2
c) wydatki związane z zakupem środków żywności dla potrzeb stołówki szkolnej;
d) zakup wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz art. dekoracyjnych do
dekoracji szkoły.
§ 4. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany
zgodnie z procedurami tworzenia budżetu na dany rok kalendarzowy.
2. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w §1 opracowuje projekty planów
finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi
finansowanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych.
3. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 2, Kierownik jednostki budżetowej
przekazuje Wójtowi Gminy Walim w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do
projektu uchwały budżetowej.
4. W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy Walim,
Wójt Gminy Walim zawiadamia jednostkę o której mowa w§ 1 o kwotach dochodów
i wydatków wydzielonego rachunku przyjętych w projekcie uchwały budżetowej.
5. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów
i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przyjętych w uchwale budżetowej, kierownik
jednostki budżetowej sporządza plan finansowy do kwot zawartych w informacji.
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6. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w §1 może dokonywać zmian w planie
finansowym dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, polegających na
przesunięciu między paragrafami na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy
Walim. Dokonując przeniesień wydatków kierownik jednostki budżetowej wprowadza
odpowiednie zmiany w planie finansowym i pisemnie informuje o dokonanych przeniesieniach
Wójta Gminy Walim.
7. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w §1 w przypadku uzyskiwania
w trakcie roku budżetowego dochodów, w wysokości większej niż przyjęte uchwałą
budżetową, może zwrócić się do Rady Gminy Walim o zwiększenie dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych. W przypadku zaakceptowania
proponowanych zmian przez Radę Gminy Walim w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji
o dokonaniu zmian, kierownik jednostki budżetowej aktualizuje plan finansowy do wysokości
przyjętych w uchwale budżetowej i przekazuje je Wójtowi Gminy Walim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim oraz dyrektorowi jednostki
budżetowej określonej w uchwale.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr LI/289/2010 Rady Gminy Walim z dnia 27 września 2010 r,
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki
budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,Uchwała Nr LII/52/301/2010 Rady
Gminy Walim z dnia 25 października w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/289/2010 Rady
Gminy Walim z dnia 27 września 2010 r, w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym
rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
2010 r. oraz Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Walim z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr LII/301/2010 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2010 r,
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki
budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r.poz.1870) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone
w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała stanowi
prawną podstawę gromadzenia przez szkołę środków publicznych na wydzielonym
rachunku dochodów oraz dokonywania z niego wydatków. W przedłożonym projekcie
uchwały, proponuje się zmianę tj. na wniosek dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Jugowicach od 1 stycznia 2018 roku w szkole nie tworzy się rachunku
dochodów własnych (brak źródeł wpłat, brak pokrycia na utrzymanie rachunku
bankowego). Ponadto zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające –Prawo Oświatowe na
utworzonym rachunku dochodów PSP w Walimiu nie będzie można przyjmować wpłat od
rodziców ucznia m.in.za zniszczone podręczniki, materiały edukacyjne, duplikaty
świadectw czy legitymacji szkolnych. Kwota zwrotu stanowi bowiem dochód Gminy.
Powyższe uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.
Sporządziła Urszula Witek
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