
UCHWA A  NR  64/6/VIII/11
    RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

Z dnia 20 wrze nia 2011 r.

w sprawie okre lenia gminnych jednostek bud etowych gromadz cych dochody na
wydzielonym rachunku bankowym, róde  tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz dzania planu finansowego
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania.

                    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z pó .. zm. ) oraz  art.223 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z pó . zm. ),
uchwala si , co nast puje:

§ 1. Na wydzielonym rachunku bankowym gromadz  dochody nast puj ce gminne jednostki
       bud etowe, które prowadz  dzia alno  o wiatow  :

1. Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej,
2. Szko a Podstawowa im. Lotników Alianckich w I owej,
3. Szko a Podstawowa w Szczepanowie,
4. Przedszkole Miejskie w I owej.

§ 2.1. ród ami, z których dochody s  gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
           przez  jednostk , o której mowa w § 1 ust.1 s :
          1)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej na rzecz  gimnazjum,
          2)   odszkodowania i wp aty za utracone lub uszkodzone mienie b ce w zarz dzie
                albo u ytkowaniu  gimnazjum,
          3)   prowizje od instytucji ubezpieczeniowych z tytu u ubezpieczenia dzieci,
          4)  wp aty za wiadczenie us ug, z wy czeniem us ug wiadczonych na bazie mienia

komunalnego,
          5)   odsetki bankowe od rodków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

       2.Dochody gromadzone przez jednostk , o której mowa w § 1 ust.1 na wydzielonym
          rachunku s  przeznaczone na:

1) cele wskazane przez darczy ,
2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku  uzyskania dochodów z tytu ów

wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,
3) zakup wyposa enia i materia ów na potrzeby gimnazjum,
4) zakup pomocy dydaktycznych, ksi ek na potrzeby gimnazjum,
5) zakup us ug remontowych przeprowadzanych w gimnazjum,
6) op aty za dostaw  wody, energii elektrycznej i gazu,
7) op aty za odprowadzanie cieków,
8) wynagrodzenia bezosobowe i nale ne od nich pochodne,

9) wydatki maj tkowe zwi zane z funkcjonowaniem i wyposa eniem gimnazjum.



§ 3.1.  ród ami, z których dochody s  gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
           przez  jednostk , o której mowa w § 1 ust.2 s :
          1)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej na rzecz  szko y podstawowej,
          2)   odszkodowania i wp aty za utracone lub uszkodzone mienie b ce w zarz dzie
                albo u ytkowaniu  szko y podstawowej,
          3)   odp atno ci za wy ywienie,
          4)   prowizje od instytucji ubezpieczeniowych z tytu u ubezpieczenia dzieci,
          5)  wp aty za wiadczenie us ug, z wy czeniem us ug wiadczonych na bazie mienia

komunalnego,
          6)   odsetki bankowe od rodków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

       2.Dochody gromadzone przez jednostk , o której mowa w § 1 ust.2 na wydzielonym
          rachunku s  przeznaczone na:

1) cele wskazane przez darczy ,
2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku  uzyskania dochodów z tytu ów

wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2,
3) zakup ywno ci,
4) zakup wyposa enia i materia ów na potrzeby szko y,
5) zakup wyposa enia i materia ów do kuchni oraz sto ówki,
6) zakup us ug remontowych przeprowadzanych w szkole,
7) zakup us ug remontowych przeprowadzanych w pomieszczeniach kuchni oraz

sto ówki,
8) op aty za dostaw  wody, energii elektrycznej i gazu,
9) op aty za odprowadzanie cieków,
10) zakup pomocy dydaktycznych, ksi ek,
11) wynagrodzenia bezosobowe i nale ne od nich pochodne od wynagrodze ,
12) wydatki maj tkowe zwi zane z funkcjonowaniem i wyposa eniem szko y,
13) wydatki maj tkowe zwi zane z funkcjonowaniem i wyposa eniem kuchni oraz

sto ówki.

§ 4.1. ród ami, z których dochody s  gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
           przez  jednostk , o której mowa w § 1 ust.3 s :
          1)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej na rzecz  szko y podstawowej,
          2)   odszkodowania i wp aty za utracone lub uszkodzone mienie b ce w zarz dzie
                albo u ytkowaniu  szko y podstawowej,
          3)   prowizje od instytucji ubezpieczeniowych z tytu u ubezpieczenia dzieci,
          4)  wp aty za wiadczenie us ug, z wy czeniem us ug wiadczonych na bazie mienia

komunalnego,
          5)   odsetki bankowe od rodków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

      2. Dochody gromadzone przez jednostk , o której mowa w § 1 ust.3 na wydzielonym
          rachunku s  przeznaczone na:

1) cele wskazane przez darczy ,
2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku  uzyskania dochodów z tytu ów

wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2,
3) zakup wyposa enia i materia ów na potrzeby szko y,
4) zakup pomocy dydaktycznych, ksi ek na potrzeby szko y,
5) zakup us ug remontowych przeprowadzanych w szkole,



6) op aty za dostaw  wody, energii elektrycznej,
7) wynagrodzenia bezosobowe i nale ne od nich pochodne,
8) wydatki maj tkowe zwi zane z funkcjonowaniem i wyposa eniem szko y.

§ 5.1. ród ami, z których dochody s  gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
           przez  jednostk , o której mowa w § 1 ust.4 s :
          1)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej na rzecz  przedszkola,
          2)   odszkodowania i wp aty za utracone lub uszkodzone mienie b ce w zarz dzie
                albo u ytkowaniu  przedszkola,
          3)   odp atno ci za wy ywienie,
          4)   odp atno ci za zaj cia dodatkowe,
          5)   prowizje od instytucji ubezpieczeniowych z tytu u ubezpieczenia dzieci,
          6)  wp aty za wiadczenie us ug, z wy czeniem us ug wiadczonych na bazie mienia

komunalnego,
          7)   odsetki bankowe od rodków gromadzonych na wydzielonym rachunku.

       2.Dochody gromadzone przez jednostk , o której mowa w § 1 ust.4 na wydzielonym
          rachunku s  przeznaczone na:

1) cele wskazane przez darczy ,
2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku  uzyskania dochodów z tytu ów

wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2,
3) zakup ywno ci,
4) zakup wyposa enia i materia ów na potrzeby przedszkola,
5) zakup wyposa enia i materia ów na potrzeby kuchni,
6) zakup pomocy dydaktycznych, ksi ek na potrzeby przedszkola,
7) zakup us ug remontowych przeprowadzanych w przedszkolu,
8) zakup us ug remontowych przeprowadzanych w pomieszczeniach kuchni,
9) op aty za dostaw  wody, energii elektrycznej i gazu,
10) op aty za odprowadzanie cieków,
11) wynagrodzenia bezosobowe i nale ne od nich pochodne,
12) wydatki maj tkowe zwi zane z funkcjonowaniem i wyposa eniem przedszkola,
13) wydatki maj tkowe zwi zane z funkcjonowaniem i wyposa eniem kuchni.

§ 6.1. Kierownicy gminnych jednostek bud etowych, które prowadz  dzia alno  o wiatow
opracowuj  projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i wydatków z nich finansowanych.

       2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków z nich finansowanych s  sporz dzane w szczegó owo ci dzia , rozdzia ,
paragraf, natomiast za cznik do projektu uchwa y bud etowej w szczegó owo ci stan
rodków obrotowych na pocz tek roku, dochody ogó em, wydatki ogó em w tym

wp ata do bud etu, stan rodków obrotowych na koniec roku, rozliczenia z bud etem
z tytu u wp at nadwy ek rodków za rok ubieg y.

       3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków z nich finansowanych przekazywane s  Burmistrzowi I owej do dnia
20 pa dziernika roku poprzedzaj cego rok bud etowy.

       4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków z nich finansowanych gminnych jednostek bud etowych, zatwierdzone
przez kierownika jednostki bud etowej, stanowi  podstaw  gospodarki finansowej



gminnych jednostek bud etowych w okresie od 1 stycznia roku bud etowego do dnia
uchwalenia uchwa y bud etowej.

       5. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez gminne jednostki bud etowe, uj te
w za czniku do uchwa y bud etowej, stanowi  prognoz  tych dochodów i wydatków
z nich finansowanych oraz stanowi  podstaw  gospodarki finansowej, s  zatwierdzane
przez kierowników jednostek gromadz cych te dochody w szczegó owo ci dzia ,
rozdzia , paragraf w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podj ciu uchwa y
bud etowej.

       6. Kierownicy gminnych jednostek bud etowych dokonuj  i zatwierdzaj  zmiany
w planach finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków z nich finansowanych.

       7. W przypadku wykonania wy szych lub ni szych dochodów na wyodr bnionym
rachunku bankowym od zaplanowanych w planie finansowym, kierownicy gminnych
jednostek bud etowych mog  odpowiednio zwi ksza  lub zmniejsza  wydatki
finansowane dochodami pochodz cymi ze róde  okre lonych w § 2 ust.1, § 3 ust.1, §
4 ust.1, § 5 ust.1 niniejszej uchwa y po uprzedniej zmianie za cznika do uchwa y
bud etowej.

        8. Zmiana za cznika do uchwa y bud etowej, uchwalana jest przez Rad  Miejsk
w I owej na wniosek kierownika gminnej jednostki bud etowej w szczegó owo ci stan
rodków obrotowych na pocz tek roku, dochody ogó em, wydatki ogó em w tym

wp ata do bud etu, stan rodków obrotowych na koniec roku, rozliczenia z bud etem
z tytu u wp at nadwy ek rodków za rok ubieg y.

        9. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o podj ciu uchwa y przez Rad  Miejsk
w I owej, moc  której zosta  zmieniony za cznik do uchwa y bud etowej, kierownicy
gminnych jednostek bud etowych opracowuj  i zatwierdzaj  plany finansowe
uwzgl dniaj ce zmiany wielko ci dochodów gromadzonych przez gminne jednostki
bud etowe i wydatków z nich finansowanych, w szczegó owo ci dzia , rozdzia ,
paragraf.

§ 7.1. Traci moc Uchwa a Nr 376/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej  z dnia 9 listopada
2010r.  w sprawie rachunku dochodów gromadzonych przez Gimnazjum w I owej.

       2. Traci moc Uchwa a Nr 377/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow
w I owej.

       3. Traci moc Uchwa a Nr 378/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie rachunku dochodów gromadzonych przez Szko  Podstawow
w Szczepanowie.

       4. Traci moc Uchwa a Nr 379/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie rachunku dochodów gromadzonych przez Przedszkole Miejskie
w I owej.

§ 8. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 9. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki


