
UCHWAŁA NR XXXVII/295/2017
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez gminne jednostki budżetowe 
prowadzące działalność oświatową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, które 
prowadzą wydzielony rachunek dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2.

2. Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku mogą być:

1) wpłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub przedszkolu;

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

3) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu 
jednostki budżetowej.

§ 3. Dochody wraz z odsetkami, gromadzone na rachunku dochodów, mogą być przeznaczone na:

1) zakup artykułów żywnościowych, niezbędnych do przygotowania posiłków;

2) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyjątkiem finansowania 
wynagrodzeń osobowych;

3) zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki budżetowej;

4) cele wskazane przez darczyńcę, z wyjątkiem finasowania wynagrodzeń osobowych;

5) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów, wymienionych w § 2 pkt 3 uchwały.

§ 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 uchwały, opracowują łącznie z projektami 
planów finansowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Burmistrzowi Strzelec Opolskich 
w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do uchwały budżetowej.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych są sporządzone w pełnej szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w okresie od 1 stycznia roku 
budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

4. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały 
budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów, a w zakresie wydatków - nieprzekraczalny limit oraz stanowią 
podstawę gospodarki finansowej.

5. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji 
o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zachowując zgodność z uchwałą 
budżetową i przekazują je w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia do Burmistrza Strzelec Opolskich, za pośrednictwem 
Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i poz. 935.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.
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6. W przypadku uzyskania w trakcie roku budżetowego dochodów ze źródeł, określonych w § 2 uchwały, 
w wysokości większej niż przyjęta uchwałą budżetową, kierownicy jednostek budżetowych mogą zwrócić się do 
Burmistrza Strzelec Opolskich o zwiększenie kwot dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych. Burmistrz Strzelec Opolskich decyduje o możliwości zwiększenia kwot tych 
dochodów i wydatków, dokonując odpowiedniej zmiany planu dochodów i wydatków rachunków dochodów 
jednostek, związanej ze zmianą kwot.

7. W przypadku konieczności dokonania innej zmiany, niż określona w ust. 6, kierownicy jednostek 
budżetowych dokonują samodzielnie przeniesień między paragrafami, powiadamiając o tym Gminny Zarząd 
Obsługi Jednostek.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LII/419/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez gminne jednostki budżetowe prowadzące 
działalność oświatową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/295/2017

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Gminne jednostki budżetowe, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzelcach Opolskich;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Strzelcach Opolskich;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Strzelcach Opolskich;

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej;

6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach;

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce;

8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej;

9) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie;

10) Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach;

11) Zespól Placówek Oświatowych w Kadłubie;

12) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Strzelcach Opolskich;

13) Przedszkole Publiczne Nr 5 w Strzelcach Opolskich;

14) Przedszkole Publiczne Nr 8 w Strzelcach Opolskich;

15) Przedszkole Publiczne Nr 9 w Strzelcach Opolskich;

16) Przedszkole Publiczne Nr 10 w Strzelcach Opolskich;

17) Przedszkole Publiczne w Dziewkowicach;

18) Przedszkole Publiczne w Kadłubie;

19) Przedszkole Publiczne w Rozmierce;

20) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich.
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