
UCHWAŁA NR XXVII/134/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów w jednostkach organizacyjnych Miasta Chojnowa:

1. Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie;

2. Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie;

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie ;

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie;

5. Gimnazjum nr 1 w Chojnowie;

6. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie.

§ 2. Ustala się następujące źródła dochodów:

1. Dochody  ze źródeł wskazanych w art. 223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm);

2. Wpłaty za żywienie  w stołówce;

3. Wpływy z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, boiska, urządzeń i środków transportu, dzierżawy 
lub umów o podobnym charakterze dotyczących udostępnienia  mienia  przekazanego w/w jednostce 
budżetowej;

4. Wpływy ze sprzedaży odpadów i surowców  wtórnych;

5. Opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;

6. Dochody z działalności wykraczającej poza  zakres działalności podstawowej określonej w  statucie, 
polegającej między innymi na świadczeniu usług  w tym szkoleniowych i informacyjnych;

7. Kary umowne oraz odsetki od środków na wydzielonym rachunku dochodów.

§ 3. Dochody uzyskane ze źródeł określonych w § 2 przeznacza się na:

1. Cele  wskazane przez darczyńcę w przypadku dochodów otrzymanych ze spadków, zapisów i darowizn 
w formie pieniężnej, a w przypadku braku wskazania, na zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz innych 
służących wsparciem działalność jednostki.

2. Remonty lub odtwarzanie mienia w przypadku dochodów z odszkodowań i wpłat za utracone lub 
uszkodzone mienie

3. Zakup artykułów żywieniowych do przygotowania posiłków w stołówce.

4. Pokrycie innych kosztów uzyskania przychodów określonych w § 2.

5. Dofinansowanie kosztów działalności statutowych jednostki w tym dopłata do mediów, remontów i 
zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4. Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów  i wydatków, dokonywania zmian w tym 
planie oraz ich zatwierdzenia.

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów w 
roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostkę budżetową,

2. Projekt planu finansowego i plan finansowy sporządza się w szczegółowości dział, rozdział paragraf 
klasyfikacji budżetowej,
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3. Projekt planu finansowego i plan finansowy w zakresie wydatków sporządza się w podziale na wydatki 
bieżące i majątkowe,

4. Kierownik jednostki budżetowej, która będzie posiadać wydzielony rachunek dochodów sporządza, 
zatwierdza i przedstawia Burmistrza projekt planu finansowego dochodów i wydatków z nich finansowanych 
wraz z objaśnieniami, w terminie do 15 października,

5. Burmistrza weryfikuje złożony projekt, w szczególności pod kątem prawidłowości zawartych w nim 
danych o planowanych źródłach dochodów i przeznaczeniu wydatków w świetle art. 223 ufp i postanowień 
uchwały wydanej na jego podstawie,

6. Jeżeli w wyniku weryfikacji wystąpi konieczność dokonania zmian w projekcie planu finansowego 
wydzielonego rachunku dochodów, Burmistrz informuje o tym kierownika jednostki budżetowej w terminie do 
15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,

7. Kierownik jednostki budżetowej dokonuje zmian w projekcie planu finansowego zgodnie z informacją 
przedstawioną przez burmistrza,

8. Burmistrz na podstawie danych zawartych w informacji przekazanej kierownikowi jednostki budżetowej 
sporządza korektę planu dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 214 pkt 2, stanowiącego załącznik do 
uchwały budżetowej,

9. Kierownik jednostki sporządza i zatwierdza plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i 
wydatków nimi sfinansowanych w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, 
uwzględniając w jego treści zmiany wskazane przez Burmistrza,

10. Kierownik jednostki budżetowej dokonuje zmian w planie finansowym rachunku dochodów, 
polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot 
dochodów i wydatków zawartych w planie w formie decyzji, informując Burmistrza o dokonanych zmianach 
wraz z uzasadnieniem,

11. Jeżeli wprowadzone zmiany są niezgodne z ustawą lub niniejszą uchwałą w zakresie planowanych 
źródeł dochodów lub ich przeznaczenia, Burmistrz informuje kierownika jednostki, w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o dokonanych zmianach, o niezgodności tych zmian z ustawą lub uchwałą; kierownik 
jednostki dostosowuje plan finansowy dochodów własnych do wskazań Burmistrza,

12. Jeżeli projektowane zmiany planu rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych powodują 
zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w tym planie, kierownik 
jednostki zwraca się do Burmistrza z wnioskiem w sprawie dokonania zmian,

13. Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu odpowiedni projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej,

14. O zmianach dokonanych uchwałą organu stanowiącego Burmistrz informuje kierownika jednostki 
budżetowej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej; kierownik 
jednostki budżetowej dokonuje zmiany planu zgodnie z przedstawioną informacją.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa nr  V/26/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
określenia jednostek budżetowych gromadz acych dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych 
dochodóqw i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania z późn. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXVII/134/16

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów związane jest ze zmianą
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzenia. Najistotniejszą zmianą jest zwiększenie szczegółowości planu finansowego. W
obowiązującej uchwale jednostki prowadzące wydzielone rachunki dochodów własnych sporządzają plan
finansowy do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w wyniku podjęcia przedłożonej uchwały będą
sporządzać plan finansowy w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Nie dokonuje się
przy tym zmian w kwestii sposobu dokonywania zmian w planach finansowych, w dalszym ciągu
zwiększenie dochodów i wydatków pozostaje do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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