
Uchwała  Nr  174/XXIII/05 
  

Rady Miejskiej w Chorzelach 
z dnia 28 lutego 2005 r. 

  
  
  

w sprawie  dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Chorzele 
  

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 18a ust. 1,3,4 i 6 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, 
poz. 148 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje: 
  
  

§ 1 
   Niżej  wymienione jednostki budżetowe mogą utworzyć  rachunki dochodów własnych: 
  

1.    Szkoła Podstawowa w Chorzelach, 
2.    Szkoła Podstawowa w Krukowie,  
3.    Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi,  
4.    Zespół Szkół w Duczyminie,  
5.    Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej, 
6.    Zespół Szkół w Zarębach, 
7.    Publiczne Gimnazjum w Chorzelach, 
8.    Przedszkole Samorządowe w Chorzelach. 

  
§ 2 

Ustala się źródła dochodów  gromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek 
budżetowych: 

1.              dochody  wymienione w art. 18 a ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  
2.               wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń, 
3.               wpłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i w przedszkolach, 
4.              odsetki bankowe, 

5.              wpływy za usługi kserograficzne, 

6.              wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych, 

7.              wpłaty jednostek uczestniczących we wspólnej działalności (np. organizowanie imprez 

artystycznych, zawodów sportowych), 

8.              inne wpływy, w ramach obowiązujących przepisów prawa, 

  

§ 3 
Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami przeznacza się na : 

1.  sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem przez 
jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w § 2  pkt 1, 



2.   wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki (zakup energii, remonty bieżące, 
opłaty bankowe, ubezpieczenia, itp.), 

 zakup środków żywności,  
§ 4 

1. Dochody pozyskiwane przez jednostki budżetowe stanowiące dochody własne, 
gromadzone będą 
 na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

2. Wydatkowanie dochodów własnych  należy do kompetencji Dyrektora jednostki 
budżetowej zgodnie z potrzebami, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, do wysokości 
zgromadzonych kwot na rachunku bankowym danej jednostki. 
  

§ 5 
Nadwyżki środków obrotowych z rachunku dochodów własnych ustalonych na dzień 31 grudnia nie 
będą wpłacane do budżetu Gminy. 
  

§ 6 
Ustalone na dzień  utworzenia rachunku dochodów własnych należności i zobowiązania oraz 
zgromadzone środki finansowe środków specjalnych stają się należnościami i zobowiązaniami oraz 
środkami finansowymi tego rachunku. 
  
  

§ 7 
Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan finansowy danej jednostki, 
określający dochody i wydatki w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz stan 
środków obrotowych. 
  
Plan dochodów własnych danej jednostki przygotowuje Dyrektor jednostki i przedkłada Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w terminie do dnia 20 października każdego roku na roku następny.  
Plan podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza  Miasta i Gminy. 
  

§ 8 
Tracą moc  uchwały: 

1. Nr 99/XI/99 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie utworzenia 
środka specjalnego dla Przedszkola Samorządowego w Chorzelach, 

2. Nr 153/XX/04 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia 
środka specjalnego przy Zespole Szkół w Zarębach. 

  
§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
  
  

§ 10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. 
 


