
UCHWAŁA NR XIX/165/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 
wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania 

planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity  - Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionym 
rachunku:

1) Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie

2) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie

3) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

5) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. dr. Bernarda Sychty

6) Przedszkole nr 7 w Kościerzynie

§ 2. 1. Na wydzielonym rachunku oświatowe jednostki budżetowe określone w § 1 gromadzą dochody 
uzyskiwane z:

a) z odszkodowań za utracone mienie,

b) ze spadku i darowizny w postaci pieniężnej,

c) z opłat pobieranych poprzez jednostkę za wyżywienie,

d) z nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz różnego rodzaju 
imprezach,

e) z opłat wniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych za korzystanie przez dziecko z wychowania 
przedszkolnego,

f) z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów.

2. Dochody wraz z odsetkami oświatowe jednostki budżetowe przeznaczają na:

a) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskaniem przez jednostkę dochodów z tytułów 
wymienionych w ust. 1.

b) współfinansowanie działalności podstawowej lub finansowanie zakupów inwestycyjnych.

3. Dochodów ani odsetek oświatowe jednostki budżetowe nie mogą przeznaczać na finansowanie 
wynagrodzeń osobowych.

§ 3. Dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowe jednostki budżetowe 
sporządzają roczny plan finansowy obejmujący dochody określone w § 2 ust. 1 pkt a-f i wydatki nimi 
finansowane.

§ 4. 1. Dyrektorzy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, zwani dalej Dyrektorami jednostek, 
opracowują i zatwierdzają projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych w układzie klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf.

2. Projekty, o których mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem Dyrektor jednostki przekazuje Burmistrzowi 
Miasta Kościerzyna w trybie i terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie uchwały budżetowej.
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3. Dyrektorzy jednostek zatwierdzają plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji 
o podjęciu uchwały budżetowej.

§ 5. Zmiany powodujące zwiększenia ogółem w planie finansowym dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dokonywane są przez Radę Miasta na wniosek 
Burmistrza Miasta po uzyskaniu informacji od Dyrektorów jednostek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/140/19  Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019 r. 
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy 
Miejskiej Kościerzyna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna oraz Dyrektorom jednostek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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UZASADNIENIE

W związku z dostosowaniem do przepisów prawa dokonuje się stosownych zmian niniejszą uchwałą, przy

jednoczesnym uchyleniu uchwały Nr XVII/140/19 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie utworzenia

rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna.
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