Uchwała Nr XLV/227/10
Rady Gminy Jakubów
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku w budżetowych jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Jakubów, wykazu tych jednostek, ustalenia źródeł
dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 223 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240/
Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielone rachunki dla niżej wymienionych
budżetowych jednostek oświatowych:
1/ Zespołu Szkół w Jakubowie,
2/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
3/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Mistowie,
4/ Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.
§ 2.
Ustala się następujące źródła dochodów które mogą być gromadzone na wydzielonych
rachunkach:
1/ wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
2/ spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
3/ opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń z mienia pozostającego w zarządzie lub
użytkowaniu,
4/ odszkodowania i wypłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub
użytkowaniu jednostki budżetowej,
5/ opłaty za prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,

6/ opłaty z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, zbiórek, loterii fantowych itp.,
7/ prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych,
8/ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu
nieterminowych wpłat.
§ 3.
1. Dochody uzyskane ze źródeł określonych w § 2 mogą być przeznaczone w

szczególności na:
1/ finansowanie zakupu żywności, środków czystości i wyposażenia,
2/ finansowanie remontów pozostającego z zarządzie mienia,
3/ finansowanie celów wskazanych przez darczyńcę,
4/ finansowanie kosztów umów zleceń na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 4.
1. Podstawą gospodarki finansowej środkami zgromadzonymi na wydzielonym

rachunku jednostki oświatowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i
wydatki w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej będący załącznikiem do
uchwały budżetowej Gminy.
Projekt w/w planu finansowego Wójt przedkłada do zatwierdzenia Radzie Gminy
przy projekcie uchwały budżetowej.
2. Propozycje

zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie roku budżetowego
poszczególnych pozycji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
jednostki oświatowej, powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnego planu
finansowego Wójt przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia.

3. Zmiany planu wydatków na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej miedzy

rozdziałami i paragrafami w trakcie roku budżetowego dokonywane są przez
Wójta Gminy.
W przypadku udzielenia upoważnienia w uchwale budżetowej przez Radę Gminy,
Wójt może przekazać powyższe uprawnienie Dyrektorom jednostek oświatowych.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

