
UCHWAŁA NR V/43/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 5 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się oświatowe jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku 

dochodów: 

1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie; 

2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach; 

3) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach; 

4) Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie. 

§ 2. 

Na wydzielonych rachunkach gromadzone będą dochody pochodzące: 

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

2) z opłat za posiłki; 

3) z opłat za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych; 

4) z opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego; 

5) z opłat za prowadzenie dodatkowych nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych (dydaktyczno-

wychowawczych); 

6) z odsetek na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych opłat. 

§ 3. 

Uzyskane dochody przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących danej jednostki, 

z zastrzeżeniem finansowania wynagrodzeń osobowych, w szczególności na: 

1) zakup produktów żywnościowych; 

2) zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości; 

3) zakup usług remontowych; 

4) zakup usług pozostałych związanych z działalnością jednostki. 

§ 4. 

1. Podstawą gospodarki finansowej środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jest plan 

finansowy dochodów i wydatków. 

2. Plan finansowy opracowuje i zatwierdza kierownik jednostki budżetowej. 



3. Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych 

sporządza się w szczegółowości: 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. Kierownik jednostki może w trakcie roku dokonywać zmian w planie finansowym 

wydzielonego rachunku pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. 

6. Zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych wymagające 

zmiany uchwały budżetowej dokonywane jest w oparciu o wniosek kierownika jednostki 

skierowany do Wójta. 

§ 5. 

Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na dzień 31 grudnia 

roku budżetowego, odprowadza się na rachunek budżetu gminy w terminie do 5 stycznia 

następnego roku. 

§ 6. 

Traci moc uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 

gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierzam Wójtowi Gminy i dyrektorom jednostek wymienionych w § 1 

niniejszej uchwały. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


