
UCHWAŁA NR NR VI/26/11  

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  

z dnia 14 lutego 2011 r.  

 

w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą 

wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., 

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. 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.), które są prowadzone przez Gminę 

Mszczonów, gromadzą od dnia 1 stycznia 2011 roku, na wydzielonym rachunku dochody. 

2. Do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku wskazuje się następujące jednostki budżetowe: 

§ 2. 1. Ustala się źródła dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów: 

2. Dochody na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone w szczególności na: 

§ 3. Dochody, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń 

osobowych.  

§ 4. 1. Dysponentem środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów są dyrektorzy 

jednostek budżetowych wskazanych w § 1. 

2. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi zgromadzonymi na wydzielonym rachunku jest roczny plan 

finansowy rachunku obejmujący dochody i wydatki opracowany zgodnie z odrębnymi przepisami przez dyrektora 

jednostki.  

3. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, dyrektor jednostki przedkłada do projektu budżetu 

gminy na dany rok, a po uchwaleniu budżetu, zatwierdza jako wiążący do realizacji.  

4. Zmiany planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dokonywane są 

przez dyrektora jednostki po uprzedniej zmianie wprowadzonej przez Radę Miejską do uchwały budżetowej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.  

§ 5. Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają 

odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Mszczonów w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/207/05 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i w przedszkolu rachunku dochodów własnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa oraz dyrektorom jednostek budżetowych 

wskazanych w § 1.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.  

L.p. Nazwa jednostki budżetowej Adres jednostki

1) Szkoła Podstawowa w Lutkówce Lutkówka, ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

2) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach Bobrowce, ul. Mszczonowska 5, 96-323 

Osuchów

3) Szkoła Podstawowa we Wręczy Wręcza, ul. Szkolna 50, 96-300 Żyrardów

4) Szkoła Podstawowa w Piekarach Piekary, ul. Piekarska 47, 96-3 Osuchów

5) Szkola Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej 

w Mszczonowie

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

6) Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie ul. Szkolna 3, 96-320 Mszczonów

7) Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

8) Miejskie Przedszkole w Mszczonowie ul. Tarczyńska 28, 96-320 Mszczonów

1) darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych,

2) spadki, zapisy w postaci pieniężnej,

3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie,

4) opłaty za wynajem pomieszczeń,

5) odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych,

6) odsetki od nieterminowych opłat,

7) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

8) opłaty za dodatkowe zajęcia edukacyjne, w tym wycieczki szkolne i "zielone szkoły".

1) remont lub odtworzenie mienia,

2) zakup pomocy naukowych oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego prowadzenia procesów dydaktyczno-

wychowawczych, 

3) zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach, zawodach, przeglądach itp.,

4) pokrycie kosztów organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym wycieczek szkolnych i "zielonych 

szkół" ( m.in.: umów z podmiotami zewnętrznymi, umów zleceń, umów o dzieło) z zastrzeżeniem § 3, 

5) wydatki bieżące i inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki,

6) opłaty za obsługę bankową wydzielonego rachunku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Łukasz Koperski 
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