
- Projekt -

Uchwała Nr XLVI/      /2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 18 maja 2006 roku

w  sprawie:      utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.                     

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i ust.4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy  się  w  jednostce  budżetowej  -  Powiatowym Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  
w  Wodzisławiu  Śl.  wydzielony  rachunek  dochodów  własnych,  na  którym  mogą  być
gromadzone dochody z następujących źródeł :
1) wpływy z tytułu wystawionych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
2) wpływy z egzaminów eksternistycznych;
3) wpływy z przeprowadzanych kursów i szkoleń;
4) wpływy z prowizji od ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów;
5) wpływy z usług kserograficznych;
6) wpływy z organizowanych przez jednostki imprez, festynów i uroczystości;
7) odsetki  bankowe  od  środków  zgromadzonych  na  rachunku  bankowym,  na  którym

przechowywane są środki stanowiące dochody własne.

§ 2

1. Dochody określone w §1 mogą być przeznaczane na :
1) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego; 
2) zakup książek i czasopism;
3) wkład własny związany z korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej;
4) pokrycie kosztów uroczystości, festynów i konkursów organizowanych przez

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.;
5) pokrycie kosztów związanych z wizytami delegacji zagranicznych oraz związanych 

z międzynarodową wymianą słuchaczy ;
6) pokrycie kosztów związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów

eksternistycznych;
7) pokrycie kosztów związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem kursów i

szkoleń;
8) pokrycie kosztów uczestniczenia w programach europejskich;
9) zakup środków czystości;



10) bieżące naprawy i remonty ( w tym materiały i usługi);
11) wyposażenie pomieszczeń i sprzęt gospodarczy;
12) opłaty bankowe;
13) doskonalenie zawodowe pracowników jednostki, o której mowa w §1;
14) koszty podróży służbowych pracowników jednostki, o której mowa w §1;
15) nagrody rzeczowe dla słuchaczy;
16) koszty promocji placówki;
17) koszty uczestnictwa w organizacjach zrzeszających Centrów Kształcenia

Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego.

2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do środków, które z mocy ustawy 
o finansach publicznych stanowią dochód rachunku dochodów własnych - spadków, zapisów i
darowizn  w  postaci  pieniężnej  na  rzecz  jednostki  budżetowej  -   o  ile  spadkodawca  lub
darczyńca nie wskazał ich przeznaczenia.

§ 3

Traci  moc uchwała nr  XXXII/365/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z  dnia 24 marca
2005r.  w  sprawie  utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Powiatowym  Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. wraz z późniejszymi zmianami 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/......./2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 
18 maja 2006 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Powiatowym
Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Wodzisławiu Śl.

Uchwałą nr XXXII/365/2005 z dnia 24 marca 2005r. Rada Powiatu Wodzisławskiego
postanowiła,  że  Powiatowe  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Wodzisławiu  może
utworzyć  rachunek  dochodów  własnych,  wskazała  źródła  dochodów  tego  rachunku  
oraz przeznaczenie tych środków. Uchwała ta, w związku z organizowaniem przez PCKU  
w  Wodzisławiu  Śl.  kursów  i  szkoleń,  została  zmodyfikowana  uchwałą  
nr XXXVII/425/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2005r. 
Jednostka ta osiąga przychody m.in. z egzaminów eksternistycznych.  Jednocześnie ponosi
ona  w  związku  z  tymi  egzaminami  określone  koszty,  które  mogłyby  być  pokrywane
bezpośrednio z rachunku dochodów własnych, co przyśpieszyłoby i ułatwiło rozliczenia. 
Proponowana  uchwała  modyfikuje  źródła  dochodów  i  wydatków  rachunku  dochodów
własnych np. w zakresie egzaminów eksternistycznych. Podjęcie nowej uchwały przyczyni się
do  przejrzystego uregulowania  gromadzenia  określonych środków na  rachunku dochodów
własnych  i  ich  rozdysponowywania  oraz  spowoduje,  że  ustalenie  zasadności  pokrywania
określonych kosztów z rachunku dochodów własnych przez PCKU w Wodzisławiu Śl. oraz
gromadzenia przez tę jednostkę dochodów na tym rachunku, nie będzie nastręczało większych
trudności.

 Art. 22 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. nr 249,
poz.  2104 z późn. zm.) stanowi między innymi, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.
 Rada  Powiatu  Wodzisławskiego  jest  więc  właściwa  do  podjęcia  proponowanej
uchwały. 
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