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UCHWAŁA NR 98/VIII/2015
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym 
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Na podstawie:

- art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. 1. Wszystkie jednostki budżetowe Miasta prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), zwane dalej 
jednostkami, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskane z tytułu:

a) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,

b) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,

c) przychodów z nieruchomości oddanej jednostce w trwały zarząd, za wyjątkiem czynszu najmu lokali 
mieszkalnych,

d) opłat za wydawanie duplikatów dokumentów,

e) świadczonych usług kserograficznych, reklamowych i artystycznych,

f) odsetek od środków gromadzonych na rachunku,

g) odsetek za opóźnienie w płatnościach od kontrahentów,

h) sprzedaży złomu, makulatury i zbędnego mienia,

i) sprzedaży biletów wstępu na basen,

j) nagród pieniężnych otrzymanych w związku z udziałem we wszelkiego rodzaju konkursach i festiwalach,

k) odpłatności rodziców oraz wpłat innych podmiotów za udział dzieci i młodzieży w wypoczynku i imprezach 
organizowanych przez jednostkę,

l) wpłat rodziców za dowozy szkolne.

2. Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami jednostka przeznacza na:

a) cele wskazane przez darczyńców oraz podatki i opłaty związane z przychodami z nieruchomości oddanych 
jednostce w trwały zarząd,

b) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjno-sportowych i artystycznych (zakup nagród 
i inne koszty rzeczowe),

c) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług (bieżące wydatki rzeczowe),

d) remonty,

e) zakupy inwestycyjne i inwestycje,
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f) nagrody pieniężne dla dzieci i młodzieży pochodzące z odpłatności rodziców oraz wpłat innych podmiotów 
za udział w imprezach organizowanych przez jednostkę.

§ 2. 1. Dysponentem środków na wydzielonym rachunku dochodów są dyrektorzy jednostek.

2. Dyrektorzy jednostek opracowują projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych 
w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, wraz z uzasadnieniem rzeczowym i przekazują je Prezydentowi Miasta 
w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie uchwały budżetowej. W zespołach szkół i w zespołach szkolno-
przedszkolnych plany finansowe sporządza oraz ich ewidencję księgową prowadzi się w rozdziale właściwym 
dla przeważającego rodzaju działalności.

3. Zmiany ogólnych kwot w planach finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych wymagają 
podjęcia uchwały przez Radę Miasta.

4. Upoważnia się dyrektorów jednostek do dokonywania w planach finansowych innych zmian niż wymienione 
w ust.3.

§ 3. Traci moc uchwała nr 544/XXXVII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie 
określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych 
dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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