
UCHWAŁA  Nr XXXI/263/2014  

RADY  MIEJSKIEJ  W  PYZDRACH  

 

z dnia  26 września 2014 r.  

 
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 

(Dz.U.  z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Funkcjonujący od dnia 1 stycznia 2011 r. wydzielony rachunek dochodów dla jednostek 

budżetowych Gminy Pyzdry staje się z dniem 1 października 2014 r. rachunkiem dochodów 

dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach, Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza 

III Wielkiego w Pyzdrach. 

 

§ 2 

Rachunek dochodów utworzony przy placówce wskazanej w § 1 uchwały obsługiwać będzie 

realizację zadania polegającego na prowadzeniu stołówki, oraz zarządzaniu 

nieruchomościami należącymi do szkoły i sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach. 

 

§ 3 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku będą środki finansowe, 

stanowiące odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w 

placówce wymienionej w § 1 oraz wpłaty pozyskane od sponsorów na dożywianie młodzieży 

i dzieci. 

 

§ 4 

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku pochodzącymi z zarządzania 

nieruchomościami będą wpływy z tytułu najmu nieruchomości należących do szkoły, wpływy 

za wstęp na salę widowiskowo – sportową, wpłaty pozyskane od sponsorów. 

 

 

§ 5 

Środki finansowe gromadzone na rachunku dochodów będą wydatkowane na: 

1. zakupy artykułów żywnościowych, 

2. wyposażenie w środki trwałe i składniki majątku ruchomego, 

3. finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskaniem przez jednostkę 

budżetową dochodów na rachunku, 

4. remonty lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej, 

5. cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców w przypadku dochodów 

uzyskanych ze spadków i darowizn w formie pieniężnej, 

6. inne cele bezpośrednio związane z działalnością jednostki budżetoej, z wyłączeniem 

wydatków wskazanych w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 
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§ 6 

Niewykorzystane do dnia 31 grudnia roku budżetowego środki na wyodrębnionym rachunku 

dochodów, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy do dnia 5 stycznia 

następnego roku. 

§ 7 

1. Kierownik jednostki budżetowej wymienionej w § 1 opracowuje projekty planów 

finansowych rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych i przekazuje 

Burmistrzowi Pyzdr w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok 

budżetowy 

2. Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowych 

sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. 

3. Burmistrz Pyzdr weryfikuje złożone projekty w zakresie zgodności z obowiązującymi 

przepisami i sporządza plan dochodówi wydatków nimi pokrytych stanowiący 

załącznik do projektu budżetu. 

4. Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 

zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej stanowią podstawę gospodarki 

finansowej jednostek w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia 

uchwalenia uchwały budżetowej. 

5. Plany finansowe zgodne z uchwałą budżetową stanowią podstawę gospodarki 

finansowej dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

6. Kierownik jednostki budżetowej może dokonywać zmian w planie finanowym 

rachunku dochodów, polegających na przeniesieniach między podziałkami 

klasyfikacji budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w 

planie. 

7. Kierownik jednostki budżetowej, w terminie 7 dni od dokonania zmiany, 

zawiadamiają Burmistrza Pyzdr o dokonanych zmianach. 

8. Burmistrz Pyzdr zawiadamia kierownika jednostki budżetowej o dokonanych przez 

Radę Miejską zmianach planu dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

Zawiadomienia te stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w ich planach 

finansowych. 

 

§ 8  

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/264/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.09.2010r.          

w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów, zmieniona Uchwałą nr 

XI/95/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska 
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Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XXXI/263/2014 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 września 2014 r.  

 

Rachunki dochodów, o którym jest mowa w Uchwale nr XXXVII/264/10 z dnia 30 września 

2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów, zmienionej Uchwałą  

nr XI/95/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 lutego 2012 r. zostały utworzone do 

obsługi zadania polegającego na prowadzeniu stołówek w Przedszkolu Samorządowym  

im. Janka Wędrowniczka  w Pyzdrach oraz w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza III 

Wielkiego w Pyzdrach. W związku z likwidacją Przedszkola Samorządowego im. Janka 

Wędrowniczka w Pyzdrach z dniem 31.08.2014 r., konieczna jest likwidacja wyodrębnionego 

rachunku dochodów dla tej jednostki budżetowej.  

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  


