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                                                   Projekt 

UCHWAŁA NR   /15 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia          2015r. 

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) 

oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

roku poz. 885 z późn. zm.1)  Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na 

rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i 

wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) jednostkach – rozumie się przez to samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 

działalność określoną  w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

2) rachunku dochodów – rozumie się przez to wydzielony rachunek dochodów. 

 

§ 3 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów są:  

1) wpłat pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

2) wpłat pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie 

ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, obozów naukowych oraz 

kolonii,  
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r.  poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 

911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238,  poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190. 
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3) wpłat pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów, imprez sportowych, 

sportowo-rekreacyjnych oraz  imprez okolicznościowych, 

4) wpłat pobieranych w celu organizacji kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, 

spotkań,kiermaszy, 

5) czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

6) opłat za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia, w szczególności urządzeń i 

sprzętu sportowego, 

7) opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, 

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

9) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki, 

10) sprzedaż prac artystycznych uczniów i surowców wtórnych, 

11) odsetek od środków gromadzonych na rachunku.  

 

§ 4 

Dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na: 

1) dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem 

finansowania wynagrodzeń osobowych, 

2) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem 

finansowania wynagrodzeń osobowych, 

3) wydatki na przejazdy uczniów, 

4) zakupy środków trwałych, 

5) cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), 

6) odtworzenie mienia, o którym mowa w § 3 pkt 9, 

7) drobne remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, 

8) dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem 

dostosowania bazy i środków dydaktycznych, 

9) opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów. 

 

§ 5 

Wykaz jednostek, które utworzą rachunek dochodów określa załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 6 

Ustala się sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych oraz jego zatwierdzania: 

1) Do 30 września kierownicy jednostek budżetowych przedkładają Burmistrzowi Miasta 

wstępne projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. 

2) W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu budżetu Radzie Miasta Burmistrz Miasta 

przekazuje jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów planów 

finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków 

nimi finansowanych. 

3) W terminie 15 dni od otrzymania powyższej informacji, nie później niż do dnia 10 grudnia 

roku poprzedzającego rok budżetowy, kierownicy jednostek sporządzają projekty planów 

finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf i składają je Burmistrzowi Miasta 

w celu weryfikacji z projektem uchwały budżetowej.  

4) Projekt planu finansowego dochodów i wydatków, w przypadku gdy została zachowana 

zgodność z projektem uchwały budżetowej: 

a) zatwierdza kierownik jednostki, 

b) stanowi podstawę gospodarki finansowej od dnia 1 stycznia roku budżetowego do 

dnia uchwalenia budżetu. 

5) Kierownicy jednostek zatwierdzają plany finansowe dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej. 

6) Plany finansowe dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych 

dochodów, a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę 

gospodarki finansowej. 

§ 7 

1. Kierownicy jednostek tworzących rachunek dochodów mogą dokonywać zmian w planie 

finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 

finansowanych, polegających na przenoszeniu wydatków, z wyłączeniem przeniesień 

między działami. 
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2. O wprowadzonych zmianach kierownicy jednostek informują Burmistrza Miasta wraz z 

uzasadnieniem w terminie 7 dni od ich dokonania. 

3. Pozostałych zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 

wydatków nimi finansowanych, dokonuje Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta po 

uzyskaniu informacji od kierowników jednostek. 

§ 8 

Wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych 

dochodów w ramach planu finansowego. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

                 Przewodnicząca 

         Rady Miasta Milanówka 

           mgr Małgorzata Trębińska  
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Załącznik do Uchwały Nr………... 

Rady Miasta Milanówka z dnia….. 

 

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: 

 

1) Zespół Szkół Gminnych Nr 1 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 

3) Zespół Szkół Gminnych Nr 3 

4) Przedszkole Nr 1   
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UZASADNIENIE 

 

Funkcjonująca od 1.1.2011 r. instytucja wydzielonego rachunku dochodów, wprowadzona 

ustawą z 27.8.2009 r. o finansach publicznych jest wyjątkiem od ogólnej zasady gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych, zgodnie z którą jednostki te odprowadzają pobrane dochody 

na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu. Jej poprzedniczkami prawnymi były 

instytucje środków specjalnych i dochodów własnych, o szerszym pod względem podmiotowym 

zakresie.  

W obecnym stanie prawnym możliwość gromadzenia dochodów na wydzielonym 

rachunku ograniczona jest wyłącznie do jednostek prowadzących działalność oświatową. W 

przypadku samorządowych jednostek budżetowych wyłączną podstawą gromadzenia środków 

jest uchwała organu stanowiącego.  

Rada Miasta w uchwale ustala jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są 

gromadzone na rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzania. 

Dochodów tych wraz z odsetkami nie wolno przeznaczyć na finansowanie wynagrodzeń 

osobowych.Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości 

kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Szacuje się, że dochody na 

wydzielonym rachunku w placówkach oświatowych mogą osiągnąć około 100 000 zł rocznie. 

Środki te nie będą wpływać na  rachunek dochodów budżetu miasta Milanówka. 
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Burmistrz Miasta Milanówka proponuje utworzyć wydzielony rachunek dochodów dla 

następujących placówek oświatowych: Zespół Szkół Gminnych Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, 

Zespół Szkół Gminnych Nr 3, Przedszkole Nr 1. 

 


