UCHWAŁA NR XLVI/320/17
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł
dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian
w tym planie i ich zatwierdzania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku;
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
3) przeznaczenie dochodów,
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
§ 2. Jednostkami budżetowymi gromadzącymi dochody budżetowe na wydzielonych rachunkach bankowych
są:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa jednostki budżetowej
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie
Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie
Szkoła Podstawowa im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce
Szkoła Podstawowa w Piekarach
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
Szkoła Podstawowa we Wręczy

Adres jednostki
ul. Tarczyńska 28
ul. Warszawska 27
ul. Szkolna 1
ul. Szkolna 1
ul. Piekarska 47
ul. Mszczonowska 5
ul. Szkolna 50

§ 3. 1. Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:
1) dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2) dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki,
3) opłaty pobierane z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
4) opłaty pobierane z tytułu organizowania: wypoczynku w okresie ferii zimowych i letnich, wymiany
międzynarodowej, obozów, kolonii, półkolonii, wyjazdów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz imprez
okolicznościowych,
5) odsetki od nieterminowych opłat,
6) odsetki od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach.
2. Dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
1) cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
2) odtworzenie mienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
3) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, w szczególności
ust. 1 pkt 3 i 4 (za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych),

określonych

w§3

4) dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostek (za wyjątkiem finansowania
wynagrodzeń osobowych), w tym m.in.: zakup: materiałów, środków czystości, wyposażenia, pomocy
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dydaktycznych, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, zakup
usług obcych, pokrywanie częściowych kosztów utrzymania budynków szkolnych,
5) stypendia dla uczniów
6) zakup środków trwałych,
7) opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów.
§ 3. 1. Dysponentem środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów są
dyrektorzy jednostek budżetowych wskazanych w § 2.
2. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1, opracowują łącznie z projektami planów finansowych jednostek
budżetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych.
3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
4. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 3, przekazywane są Burmistrzowi Mszczonowa
w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej.
5. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią podstawę gospodarki finansowej
samorządowych jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia
uchwały budżetowej, nie dłużej niż do 31 stycznia danego roku budżetowego.
6. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe ujęte w załączniku do uchwały
budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, a w zakresie wydatków - nieprzekraczalny limit oraz stanowią
podstawę gospodarki finansowej.
7. Dyrektorzy jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji
o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zachowując zgodność z uchwałą
budżetową i przekazują je w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia do Burmistrza Mszczonowa, za pośrednictwem
Skarbnika Gminy.
8. Dyrektorzy jednostek budżetowych w przypadku uzyskiwania w trakcie roku budżetowego dochodów,
w wysokości większej niż przyjęta uchwałą budżetową, mogą zwrócić się do Burmistrza Mszczonowa
o zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych.
Burmistrz Mszczonowa przygotowuje projekt zmiany załącznika do uchwały budżetowej. W przypadku
uchwalenia proponowanych zmian przez Radę Miejską w Mszczonowie, Burmistrz Mszczonowa informuje o tych
zmianach dyrektorów jednostek budżetowych składających wnioski o dokonanie zmian.
9. Dyrektorzy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu zmian,
o których mowa w ust. 8, sporządzają zaktualizowane i dostosowane do uchwały budżetowej plany finansowe
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych i przekazują je Burmistrzowi
Mszczonowa, za pośrednictwem Skarbnika Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała 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.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

Id: 5A3B96BF-695C-43CE-89DA-8F0058FFDBD5. Uchwalony

Strona 3

