
- Projekt - 
Uchwała Nr LI /…… /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
w sprawie: określenia oświatowych jednostek budŜetowych, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu 
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania   

                      
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 223 ust.2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się wykaz oświatowych jednostek budŜetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 roku  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów 
pochodzących ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały. 
2. Wykaz jednostek, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Jednostki budŜetowe, o których mowa w § 1, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 
uzyskiwane z tytułu: 
a) spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki, 
b) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub 
uŜytkowaniu jednostki, 
c) opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, 
d) świadczonych usług kserograficznych, 
e) przeprowadzanych kursów i szkoleń, 
f) prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz z umów o współpracy 
z towarzystwami ubezpieczeniowymi, 
g) organizowanych aukcji, zbiórek, festynów, konferencji, imprez o charakterze publicznym, 
h) odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku. 
 

§ 3 
 

 Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w § 2, wraz z odsetkami przeznacza się na: 
 a) cele wskazane przez darczyńców, 
 b) wydatki związane z odtworzeniem utraconego lub uszkodzonego mienia, 
 c) pokrycie kosztów związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem kursów i szkoleń, 
 d) pokrycie kosztów związanych z organizowaniem aukcji, zbiórek, festynów, konferencji, 

imprez o charakterze publicznym, 
 e) pokrycie kosztów związanych z wizytami delegacji zagranicznych oraz związanych  

z międzynarodową wymianą młodzieŜy, 
 f) pokrycie kosztów uczestnictwa w stowarzyszeniach zrzeszających kadrę kierowniczą szkół 

i placówek oświatowych, 



 g) zakup nagród rzeczowych dla uczniów,  
 h) inne wydatki bieŜące związane z realizacją zadań statutowych jednostki, 
 i) zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki, 
 j) wydatki związane z obsługą bankową rachunku. 
  

§ 4 
 

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budŜetowej w zakresie wydzielonego rachunku 
dochodów w roku budŜetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi 
finansowanych.   
2. Kierownicy jednostek opracowują projekty planów oraz plany finansowe dochodów  
i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 
budŜetowej. Projekty planów oraz plany finansowe w zakresie wydatków sporządza się  
w podziale na wydatki bieŜące i majątkowe.  
3. Kierownicy jednostek sporządzają, zatwierdzają i przedstawiają zarządowi powiatu 
projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz  
z objaśnieniami w terminie umoŜliwiającym ich ujęcie w projekcie uchwały budŜetowej.  
4. Kierownicy jednostek sporządzają i zatwierdzają plany finansowe dochodów i wydatków 
nimi finansowanych w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały 
budŜetowej. 
5. Kierownicy jednostek budŜetowych dokonują zmian w planie finansowym dochodów  
i wydatków nimi finansowanych, polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy 
paragrafami klasyfikacji budŜetowej, informując zarząd powiatu o dokonanych zmianach 
wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania zmiany. 
6. Zmiany ogólnych kwot w planach finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych 
wymagają podjęcia uchwały przez Radę Powiatu. 
  

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik 
 do Uchwały Nr LI/…..../2010 
 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
 z dnia 23 września 2010 roku   

 

Wykaz jednostek budŜetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku 

1. Zespół Szkół im.14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, 

4. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, 

5. Zespół Szkół zawodowych w Wodzisławiu Śl., 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach, 

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, 

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, 

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, 

10. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., 

11. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 

12. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim., 

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr LI /……  /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
w sprawie: określenia oświatowych jednostek budŜetowych, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu  
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 
finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania   

 
   

  Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

samorządowe jednostki budŜetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 

określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ 

stanowiący jest równieŜ zobowiązany do określenia w szczególności jednostek gromadzących 

dochody, źródeł z których są gromadzone dochody oraz ich przeznaczenie oraz sposób i tryb 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a takŜe 

dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. Jednocześnie, zgodnie z art. 93 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 

utworzone przez jednostki budŜetowe na podstawie dotychczasowych przepisów wydzielone 

rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do 

dnia 31 grudnia 2010 roku. W związku z powyŜszym proponowane jest wejście w Ŝycie 

zapisów niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2011 roku. 

 

        Naczelnik Wydziału 
         Oświaty 
        /-/ mgr Edyta Glenc 

 

 


