Uchwała nr LX/622/10
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich
zatwierdzania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (j.t.: Dz.
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pó źn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z pó źn. zm) oraz
art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
Jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów, okre śla
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym są:
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni ężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie b ędące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki budżetowej,
3) wpływy z tytułu umów najmu lub dzierżawy sal sportowych, pomieszczeń dydaktycznych i innych
pomieszczeń oraz innych składników majątkowych,
4) wpłaty z tytułu odpłatnego udostępniania sprzętu,
5) nagrody pieniężne otrzymywane za udział w konkursach i zawodach sportowych,
6) odsetki bankowe od środków gromadzonych przez jednostkę budżetową na wydzielonym
rachunku bankowym dochodów.
§3
Dochody gromadzone przez jednostki bud żetowe, o których mowa w § 1, na wydzielonym rachunku
mogą być przeznaczone na:
1) cele wskazane przez darczyńcę,
2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytu łów wymienionych w §
2 pkt 2,
3) zakup materiałów i wyposażenia,
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek,
5) zakup energii i wody,
6) zakup usług remontowych,
7) zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki .
§4
1. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, sporządzają i przedstawiają
Prezydentowi Miasta projekty planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i
wydatków nimi finansowanych wraz z obja śnieniami w terminie do dnia 15 października roku
poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy plan.

2. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1 , są sporządzane w szczegółowości: dział,
rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
3. Na podstawie zweryfikowanych projektów planów, o których mowa w ust. 1, Prezydent Miasta
ujmuje w załączniku do projektu uchwały budżetowej ogólne wielkości planowanych dochodów i
wydatków wydzielonych rachunków w podziale na poszczególne jednostki bud żetowe oraz działy i
rozdziały klasyfikacji budżetowej.
4. Prezydent Miasta informuje podległe jednostki o przyjętych w projekcie budżetu wielkościach
planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi
finansowanych w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu u chwały budżetowej organowi
stanowiącemu. Na tej podstawie kierownicy jednostek budżetowych opracowują projekty planów
finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w terminie 30
dni od dnia otrzymania informacji, jednak nie pó źniej niż do dnia 22 grudnia.
5. W terminie 21 dni od podj ęcia uchwały budżetowej Prezydent Miasta przekazuje informacje
podległym jednostkom o przyjętych w budżecie wielkościach planowanych dochodów i wydatków
wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi fi nansowanych.
6. Na tej podstawie kierownicy jednostek bud żetowych w ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji, o
której mowa w ust. 5, przygotowują ostateczny plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzaj ą go i przekazują go Prezydentowi Miasta.
7. W toku roku budżetowego kierownicy jednostek budżetowych dokonują zmian, w formie
zarządzenia kierownika jednostki, w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i
wydatków nimi finansowanych polegaj ących na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji
budżetowej w ramach ogólnych kwot wydatków zawartych w tym planie.
8. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w
ust. 7, zawiadamiają Prezydenta Miasta o dokonanych zmi anach.
9. Kierownicy jednostek budżetowych w przypadku uzyskiwania w trakcie roku budżetowego
dochodów ze źródeł określonych w § 2 uchwały, w wysokości większej niż przyjęta uchwałą
budżetową, mogą zwrócić się do Prezydenta Miasta o zwiększenie kwot dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Prezydent Miasta
podejmuje decyzję o możliwości zwiększenia kwot dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych i przygotowuje projekt zmiany załącznika do
uchwały budżetowej w wyżej wymienionym zakresie. W przypadku zaakceptowania
proponowanych zmian przez Radę Miasta, w terminie 7 dni od dnia podj ęcia uchwały, o której
mowa wyżej, Prezydent Miasta informuje kierowników jednostek bud żetowych o
dokonanych zmianach.
10. Kierownicy jednostek budżetowych w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu
zmian, o których mowa w ust. 9, dostosowują plany finansowe wydzielonych rachunków
dochodów i wydatków nimi finansowanych i zawiadamiają Prezydenta Miasta o dokonanych
zmianach.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta oraz dyrektorom jednostek wymienionych w §
1 niniejszej uchwały.
§6
Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc uchwała Nr XXXIV/337/05 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia
31.03.2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych Piekar
Śląskich (z późn. zm.).
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Krzysztof Seweryn

Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó źn. zm.), która wprowadziła nowe uregulowania dotyczące
wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 223 ustawy od
dnia 1 stycznia 2011 r. dochody na wydzielonym rachunku dochodów mog ą gromadzić wyłącznie
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Ponadto, środki
finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegaj ą odprowadzeniu
na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia nast ępnego
roku.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych okre śla:
− jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
− źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
− przeznaczenie dochodów;
− sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy w prowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) rachunki dochodów własnych jednostek
budżetowych utworzone na mocy Uchwały Nr XXXIV/337/05 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 13
marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych Piekar
Śląskich (z późn. zm.) mogą funkcjonować z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i należności do
dnia 31 grudnia 2010 r.

