
UCHWAŁA Nr IV/12/2014 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, mogących gromadzić dochody 

na wydzielonym rachunku; źródeł i przeznaczenia tych dochodów; sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych; dokonywania 

zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 

Na podstawie: 

– art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), 

– art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626),  

 

  

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o samorządowej jednostce budżetowej, należy przez to rozumieć: 

 

1) Publiczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Sobolewie, 

2) Zespół Szkół w Sobolewie, obejmujący: 

a) Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie; 

b) Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie; 

3) Zespół Szkół w Gończycach, gm. Sobolew, obejmujący: 

 a) Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach, gm. 

Sobolew; 

b) Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gończycach, gm. Sobolew; 

c) Publiczne Przedszkole w Gończycach, gm. Sobolew - 

-prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sobolew. 

 

§ 2 

 

Samorządowe jednostki budżetowe, wymienione w § 1, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku 

– dochody, pochodzące ze źródeł wskazanych w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych oraz ze źródeł, określonych w § 3 niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Źródłami dochodów, gromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych 

jednostek budżetowych, są środki finansowe, uzyskane: 

1) z wpłat z tytułu korzystania z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych i szkolnych, 

prowadzonych przez te jednostki; 

2) z opłat, za wydane przez samorządowe jednostki budżetowe – świadectwa, legitymacje, 

duplikaty dokumentów, zaświadczenia i opłaty egzaminacyjne; 

3) z wpływów, uzyskanych przez samorządowe jednostki budżetowe – z tytułu organizowanych 

przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych, sportowych, w szczególności – festynów, kiermaszów, 



zawodów sportowych, imprez okolicznościowych; 

4) z wpłat – w tym kwot czynszów – uzyskanych z tytułu udostępnienia lub oddania w najem bądź 

w dzierżawę przez samorządowe jednostki budżetowe – składników mienia, pozostających 

w zarządzie lub w użytkowaniu tych jednostek, w szczególności: 

a) pomieszczeń i powierzchni, obejmujących sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sale 

gimnastyczne, kuchnie, stołówki – z wyłączeniem lokali mieszkalnych; 

b) obiektów sportowych, obejmujących boiska, korty tenisowe wraz z urządzeniami infrastruktury 

technicznej, towarzyszącymi tym obiektom – z wyłączeniem boiska wielofunkcyjnego 

w Sobolewie. 

 

§ 4 

 

1. Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, stanowią dochód 

tego rachunku. 

2. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, są przeznaczone na wydatki, 

związane z bankową obsługą tego rachunku. 

 

§ 5 

 

Dochody zgromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 

bankowym, przeznaczone są na: 

1) cele wskazane przez spadkodawców, zapisodawców i darczyńców, w przypadku dochodów, 

o których mowa w art. 223 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

3)cele i zadania, określone w § 6 niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

 

Dochody zgromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 

bankowym, przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki 

budżetowej, w szczególności na : 

    1) zakup produktów żywnościowych; 

    2) zakup materiałów, usług remontowych i innych, w celu poprawy warunków 

        bytowo –  technicznych tej jednostki. 

 

§ 7 

 

1. Podstawą gospodarki finansowej samorządowej jednostki budżetowej, w części obejmującej 

dochody, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, jest plan finansowy dochodów 

i wydatków, sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. 

2. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych, sporządzany jest zgodnie 

z procedurami i terminami, obowiązującymi przy tworzeniu i uchwalaniu budżetu Gminy na dany 

rok budżetowy. 

3. Plan finansowy i zmiany w planie finansowym zatwierdza Wójt Gminy Sobolew. 

 

§ 8 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

 

§ 9 

 



Traci moc uchwała Nr XXXIII/185/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobolew, które tworzą 

rachunki dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia. 

 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 
 


