
Uchwała Nr III/9/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów

przez jednostki budżetowe gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 223 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.

zm.), w związku z art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241) - Rada

Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielone rachunki dochodów dla

następujących jednostek budżetowych:

1)Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie,

2)Gminne Przedszkole w Żyrzynie.

§ 2

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące z następujących

źródeł:

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

budżetowej,

2)z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie

albo użytkowaniu jednostki,

3)z opłat za prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4)z opłat osób za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej,

5)z wpłat ośrodka pomocy społecznej za wyżywienie uczniów,

6)z wpływów z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym

rachunku bankowym.

§ 3

Uzyskane dochody wraz z odsetkami przeznacza się na pokrycie wydatków

bieżących i inwestycyjnych danej jednostki, bez finansowania wynagrodzeń

osobowych, a w szczególności na:



1)koszty prowadzenia nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2)koszty zakupu artykułów żywnościowych,

3)koszty zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z

poprawą warunków bytowych w jednostce budżetowej,

4)koszty realizacji celów wskazanych przez darczyńcę,

5)koszty wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi,

6)koszty odtworzenia mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów

wymienionych w § 2 pkt 2,

7)koszty i prowizje prowadzenia rachunku bankowego.

§ 4

1.Podstawą gospodarki dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku

dochodów jest plan finansowy.

2.Plan finansowy opracowuje i zatwierdza kierownik jednostki budżetowej, która

gromadzi dochody na wydzielonym rachunku.

3.Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi

sfinansowanych sporządza się w szczególności: dział, rozdział, paragraf

klasyfikacji budżetowej.

4.Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do

wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego

rachunku dochodów.

§ 5

1.Kierownik jednostki budżetowej na podstawie przekazanej przez Wójta

informacji o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej kwotach dochodów

rachunku dochodów jednostki i wydatków nimi finansowanych, opracowuje

projekt planu finansowego rachunku dochodów w terminie, nie później niż do

22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.Wójt weryfikuje otrzymany projekt planu finansowego pod względem zgodności

z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności

wprowadza odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika

jednostki.

3.Opracowany i zatwierdzony przez kierownika jednostki i zweryfikowany przez

Wójta projekt planu finansowego rachunku dochodów, stanowi podstawę

gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia

opracowania planu finansowego rachunku dochodów na podstawie informacji o

kwotach dochodów i wydatków rachunku dochodów wynikających z uchwały



budżetowej.

4.W terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania informacji o kwotach

dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych opracowuje plan

finansowy wydzielonego rachunku dochodów.

§ 6

1.Kierownik jednostki może w trakcie roku dokonywać zmian w planie

finansowym wydzielonego rachunku dochodów polegających na przeniesieniu

planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

2.Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi

finansowanych wymagają zmiany uchwały budżetowej.

3.Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 następuje w oparciu o wniosek

kierownika jednostki skierowany do Wójta.

§ 7

Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31

grudnia roku budżetowego, odprowadza się na rachunek budżetu gminy w

terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i dyrektorom jednostek

wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1

stycznia 2011 roku.


