
 

UCHWAŁA Nr XIII/168/2011 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE   

z dnia 29 września 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 137, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 
777) w związku z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr XLVII/535/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia  
29 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budŜetowych 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 § 4 otrzymuje brzmienie: 
 
 „§ 4. 1. Kierownicy jednostek budŜetowych 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 15 października roku poprzedzającego rok budŜetowy. 
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        4. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budŜetowej Radzie 
Miejskiej w Bornem Sulinowie Burmistrz Bornego Sulinowa przekazuje kierownikom 
jednostek budŜetowych informacje zawierające kwoty dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.  
 
        5. Kierownicy jednostek budŜetowych 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 niŜ do 
22 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy.  
 
        6. Burmistrz Bornego Sulinowa weryfikuje otrzymane projekty planów 
finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budŜetowej i w przypadku 
stwierdzenia róŜnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu 
kierowników jednostek budŜetowych. 
 
        7. Kierownicy jednostek budŜetowych sporządzają i zatwierdzają plany finansowe 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych  
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy, uwzględniając w ich treści 
zmiany wskazane przez Burmistrza Bornego Sulinowa.  
 
        8. Zweryfikowane plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki 
budŜetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budŜetowych w okresie od 
dnia 1 stycznia roku budŜetowego do dnia podjęcia uchwały budŜetowej przez Radę Miejską  
w Bornem Sulinowie.  
 
       9. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez 
jednostki budŜetowe oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały 
budŜetowej, stanowią prognozę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej; są one 
zatwierdzane przez kierowników jednostek budŜetowych 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 budŜetowych dokonują zmian w planie finansowym 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków mini finansowanych, 
polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budŜetowej 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. JeŜeli wprowadzone zmiany są niezgodne z ustawą lub niniejszą uchwałą  

w zakresie planowanych źródeł dochodów lub ich przeznaczenia, Burmistrz Bornego Sulinowa 
informuje kierownika jednostki budŜetowej, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o dokonanych zmianach, o niezgodności tych zmian z ustawą lub uchwałą. Kierownik 
jednostki budŜetowej dostosowuje plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych do wskazań Burmistrza Bornego Sulinowa.  
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  12. JeŜeli 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 budŜetowej 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 budŜetowej.  
 
  14. O zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej Burmistrz Bornego Sulinowa 

informuje kierownika jednostki budŜetowej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały  
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej. Kierownik jednostki budŜetowej dokonuje zmiany 
planu zgodnie z przedstawioną informacją.”    
 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
   § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie: 
  
 Niniejszy projekt uchwały doprecyzowuje zapisy uchwały Nr XLVII/535/10 z dnia 29 
września 2010 r. w zakresie sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 
1240) w znaczący sposób zmieniła zasady gospodarowania środkami zgromadzonymi na 
rachunku dochodów utworzonych od 1 stycznia 2011 r. 
 Art. 52 ust. 1 pkt 2 nie przewiduje wyjątku dla wydatków ponoszonych z dochodów 
„własnych” jednostek budŜetowych, polegających na moŜliwości traktowania planu wydatków 
jako prognozy, a nie nieprzekraczalnego limitu. Takie rozwiązanie zawierał art. 34 u.f.p. z 
2005 r. Jego brak w ustawie o finansach publicznych z 2009 r. powoduje, Ŝe od 1 stycznia 
2011 roku zmienia się charakter prawny kwot wydatków w planie dochodów „własnych” – 
stają się one nieprzekraczalnymi limitami. Potwierdza to takŜe art. 223 ust. 3 ustawy, 
wskazujący, Ŝe wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane w ramach planu 
finansowego.  
 Stąd teŜ, aby zapobiec ewentualnym błędom kierowników jednostek budŜetowych przy 
gospodarowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku dochodów, postanowiono 
uszczegółowić zapisy uchwały Nr XLVII/535/10 z dnia 29 września 2010 r. w zakresie 
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 
 


