
UCHWAŁA Nr XXXVIII/429/2017 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE   

z dnia 28 września 2017 r. 
w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone  
w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu 
i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych, 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)  
w związku z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, 
poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Określa się następujące gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  
i poz.  949), które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w § 2: 
1) Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie, 
2) Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie, 
3) Szkoła Podstawowa w Łubowie, 
4) Szkoła Podstawowa w Juchowie, 
5) Szkoła Podstawowa w Jeleniu. 
 
 § 2. Jednostki budżetowe wymienione w § 1 gromadzą na wydzielonym rachunku 
dochody z następujących źródeł: 
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; 
2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki budżetowej; 
3) opłaty za posiłki; 
4) czynsze za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni; 
5) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego; 
6) opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia; 
7) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych 

i wakacji letnich; 
8) prowizje od ubezpieczeń; 
9) wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych; 
10) wpływy z kwest organizowanych przez społeczność szkolną i rodziców uczniów szkół  

w środowisku lokalnym; 
11) wpływy z innych usług świadczonych na rzecz osób fizycznych lub prawnych; 
12) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów 

gromadzonych przez jednostki budżetowe. 
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 § 3. 1. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są 
przeznaczone na: 
1) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową 

dochodów ze źródeł wymienionych w § 2; 
2) cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę;  
3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów 

wymienionych w § 2 pkt 2; 
4) finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki, w przypadku 

uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt 3; 
5) dofinansowanie działalności jednostki budżetowej poprzez np. zakup wyposażenia, pomocy 

szkolnych, sprzętu szkolnego i środków czystości, w przypadku uzyskiwania dochodów  
z tytułów wymienionych w § 2 pkt 4-6; 

6) wydatki związane z bankową obsługą rachunku dochodów; 
7) inne cele związane z działalnością tych jednostek np. sfinansowanie zajęć o charakterze 

edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczym dla uczniów jednostek budżetowych oraz 
sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do organizacji tych zajęć, sfinansowanie 
pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów. 

        2. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie 
mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 
 
 
 § 4. 1. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 łącznie z projektami 
planów finansowych tych jednostek opracowują projekty planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. 
         2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział  
i paragraf. 
         3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych przekazywane są Burmistrzowi Bornego Sulinowa 
w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.  
         4. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Burmistrz Bornego Sulinowa przekazuje kierownikom 
jednostek budżetowych informacje zawierające kwoty dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. 
        5. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych  
w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 4, lecz nie później niż do 
22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. 
         6. Burmistrz Bornego Sulinowa weryfikuje otrzymane projekty planów 
finansowanych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku 
stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informujące o ich dokonaniu 
kierowników jednostek budżetowych.  

     7. Kierownicy jednostek budżetowych sporządzają i zatwierdzają plany finansowe 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych  
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, uwzględniając w ich treści 
zmiany wskazane przez Burmistrza Bornego Sulinowa.  
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     8. Zweryfikowane plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki 
budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od 
dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miejską  
w Bornem Sulinowie. 

     9. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez 
jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały 
budżetowej, stanowią prognozę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej, są one 
zatwierdzane przez kierowników jednostek budżetowych gromadzących te dochody w terminie 
do 14 dni od otrzymania od Burmistrza Bornego Sulinowa informacji o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków tych jednostek.  

     10. Kierownicy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, 
polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach 
ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie, informując Burmistrza Bornego 
Sulinowa w terminie 7 dni o dokonanych zmianach wraz z uzasadnieniem. 

     11. Jeżeli wprowadzone zmiany są niezgodne z ustawą lub niniejszą uchwałą  
w zakresie planowanych źródeł dochodów lub ich przeznaczenia, Burmistrz Bornego Sulinowa 
informuje kierownika jednostki budżetowej, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o dokonanych zmianach, o niezgodności tych zmian z ustawą lub uchwałą. Kierownik 
jednostki budżetowej dostosowuje plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych do wskazań Burmistrza Bornego Sulinowa.  

     12. Jeżeli projektowane zmiany planu dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych powodują zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych 
kwot dochodów i wydatków zawartych w tym planie, kierownik jednostki budżetowej zwraca 
się do Burmistrza Bornego Sulinowa z wnioskiem w sprawie dokonania zmian.  

     13. Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawia Radzie Miejskiej odpowiedni projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.  

     14. O zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej Burmistrz Bornego Sulinowa 
informuje kierownika jednostki budżetowej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Kierownik jednostki budżetowej dokonuje zmiany 
planu zgodnie z przedstawioną informacją.  
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
 
 § 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/535/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
29 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących 
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą 
dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych 
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania, zmieniona uchwałą Nr XIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 29 września 2011 r.  
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 
2017 r.  
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Uzasadnienie: 

Dokonuje się zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu  
sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.  

Zmiany organizacyjne związane z reformą oświaty w szkołach w Gminie Borne 
Sulinowo pociągają za sobą konieczność uaktualnienia wykazu jednostek, które gromadzą 
dochody na wydzielonym rachunku. 

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w 
uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.  

Dotychczasowy poziom dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na 
wydzielonym rachunku to: 
- rok 2014  419 635,22 zł 
- rok 2015  435 628,55 zł 
- rok 2016  425 295,61 zł 
- plan na rok 2017 485 781,78 zł 
Uzyskane w latach 2014-2016 i planowane na rok 2017 dochody przez jednostki budżetowe 
dają podstawę do podtrzymania decyzji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie 
utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach.  

Ponadto w/w organ jest zobowiązany do określenia w szczególności wykazu jednostek, 
przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i 
wydatków nimi finansowanych, a także dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.  

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego 
podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 
do dnia 5 stycznia następnego roku. W latach 2014-2016 sytuacja taka nie miała miejsca.  

 
Zapisy uchwały zostały ujednolicone. Wprowadzono do niej zapisy z uchwały Nr 

XIII/168/2011 z dnia 29 września 2011 r. 
 
Zasadne jest, więc podjęcie niniejszej uchwały. 

 


