
UCHWAŁA NR 222/XXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z póź. zm.), art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 2016 r. poz. 1870) 
Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów dla jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce.

§ 2. Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są:

1) środki finansowe uzyskane ze świadczenia usług najmu i dzierżawy pomieszczeń,

2) należności za wyżywienie,

3) wpłaty za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji,

4) odszkodowania i wypłaty za utracone lub uszkodzone mienie,

5) środki finansowe pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn,

6) odsetki konta bankowego od rachunku,

7) inne opłaty pobierane przez jednostkę w związku z realizacją zadań statutowych.

§ 3. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów przeznacza się na:

1) remonty lub odtworzenie mienia,

2) koszty zakupu żywności,

3) koszty realizacji celów wykazanych przez darczyńcę,

4) koszty wynagrodzeń za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,

5) wydatki związane z funkcjonowaniem danej placówki oświatowej,

6) inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

§ 4. 1.  Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów 
w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony przez dyrektora jednostki 
budżetowej. Zasady opracowania planu i sprawozdań z jego wykonania określają przepisy regulujące zasady 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

2. Dyrektor placówki oświatowej dysponuje samodzielnie środkami na wydzielonym rachunku dochodów.

3. Dyrektor dokonuje zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach między podziałkami 
klasyfikacji budżetowej w ramach kwot dochodów i wydatków zawartych w planie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Bogusław Łazik
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