UCHWAŁA NR XXXI/309/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych w sprawie: dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
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. zmianami) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy szemud uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że:
1. Zespół Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego z Przedszkolem w Szemudzie,
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie,
3. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie,
4. Zespół Szkół w Bojanie,
5. Gimnazjum w Szemudzie,
6. Szkoła Podstawowa w Częstkowie
7. Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie,
8. Szkoła Podstawowa w Łebnie
9. Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
będące jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) mogą prowadzić
wydzielone rachunki dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały
§ 2.
Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa:
1. w § 1 pkt 1 i 2 tworzy się z wpływów z tytułu:
1) opłat stałych ponoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów za świadczenia prowadzone
przez przedszkole,
2) opłat wnoszonych przez rodziców, prawnych opiekunów oraz inne uprawnione (właściwe) osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej za wyżywienie dzieci
uczęszczających do przedszkola,
3) odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
2. w § 1 pkt od 1 do 9 tworzy się z:
1) wpłat z tytułu organizowanych przez szkoły festynów i innych imprez, w tym kiermaszy,
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2) odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.
§ 3.
Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w:
1. § 2 pkt 1, przeznacza się na finansowanie:
1) wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola,
2) kosztów utrzymania pomieszczeń przedszkola,
3) remontów pomieszczeń przedszkola,
4) kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia i zabawek na potrzeby przedszkola
2. § 2 pkt 2, przeznacza się na cele statutowe szkoły, z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych.
§ 4.
1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku
dochodów w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.
2. Projekt planu oraz plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości:
dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej opracowuje kierownik jednostki budżetowej.
3. Kierownik jednostki budżetowej sporządza i przedstawia wójtowi gminy projekt planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z objaśnieniami w terminie umożliwiającym ich ujęcie
w projekcie uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego
rok budżetowy, z zastrzeżeniem § 5.
4. Kierownik jednostki sporządza i zatwierdza plan finansowy dochodów i wydatków nimi
finansowanych w terminie 14 dni od otrzymania od wójta informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków tejże jednostki ujętych w uchwale budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku
dochodów.
5. Kierownik jednostki budżetowej dokonuje zmian w planie finansowym dochodów i wydatków nimi
finansowanych, polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej, informując wójta o dokonanych zmianach wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od dokonania zmiany.
6. Zmiany ogólnych kwot w planach finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych
wymagają podjęcia uchwały przez Radę Gminy Szemud.
§ 5.
Projekt planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych w zakresie źródeł dochodów
określonych w § 2 pkt 2 dyrektorzy szkół przedstawią:
1) na rok 2012 w terminie do dnia 15 grudnia 2012 r.
2) w kolejnych latach – w terminie nie krótszym niż 45 dni przed dniem (dniami) planowanej imprezy.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud
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§ 7.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: uchwała Nr LVIII/564/2010 Rady Gminy
Szemud z dnia 10 listopada 2010 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 oraz ich zatwierdzania oraz uchwała Nr XXVIII/258/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/564/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 10 listopada 2010 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 oraz ich
zatwierdzania
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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