
UCHWAŁA NR XL/271/10 
RADY GMINY D ĄBROWA 

z dnia 27 września 2010 r. 
 

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, określenia gminnych 
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym 
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sporządzania planu 
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 
nimi finansowanych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 223 ust 1 i 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
§1.1 Następujące gminne jednostki budżetowe 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.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł 
określonych w §2: 

a) Publiczne Przedszkole w Naroku, 
b) Publiczne Przedszkole w Sławicach, 
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku, 
d) Publiczne Gimnazjum w Żelaznej. 

2. Dysponentem środków na wydzielonym rachunku dochodów jest kierownik 
jednostki. 

 
§2.  Jednostki wymienione w §1 gromadzą na wydzielonym rachunku dochody  
z następujących źródeł: 

1. odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 
użytkowaniu jednostki budżetowej; 

2. odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów 
własnych. 

 
§3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku są przeznaczone na: 

1. remont lub odtworzenie mienia (wydatki bieżące i majątkowe), w przypadku 
uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych z §2 pkt 1; 

2. wydatki związane z bankową obsługą rachunku dochodów własnych,  
w przypadku dochodów z tytułów wymienionych w §2 pkt 2. 

 
§4. 1. Podstawę gospodarki finansowej określa plan finansowy dochodów własnych 
oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie załącznikiem nr 1. 

1. Zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów kierownicy 
jednostek budżetowych sporządzają i przedstawiają Wójtowi Gminy celem 
zatwierdzenia. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XL/271/10 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 27 września 2010 r. 

Dział Rozdział  § Wyszczególnienie Dochody Wydatki 

1 2   3 4 5 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 244,01  52 244,01 
  80101   Szkoły podstawowe 9 465,33 9 465,33 

dochody bieżące, w tym: 9 465,33   
    0970 Wpływy z różnych dochodów 9 465,33   

wydatki bieżące, w tym:   9 465,33 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 000,00 
    4270 Zakup usług remontowych   4 465,33 
    4300 Zakup usług pozostałych     
            

wydatki majątkowe w tym:   0,00 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

    

  80104   Przedszkola 21 288,88 21 288,88 
dochody bieżące, w tym: 21 288,88   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 21 288,88   
wydatki bieżące, w tym:   2 983,53 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia     
    4270 Zakup usług remontowych   2 983,53 
    4300 Zakup usług pozostałych     
            

wydatki majatkowe w tym:   18 305,35 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

  18 305,35 

  80110   Gimnazja 21 489,80 21 489,80 
dochody bieżące, w tym: 21 489,80   

    0970 Wpływy z różnych dochodów 21 489,80   
wydatki bieżące, w tym:   0,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia     
    4270 Zakup usług remontowych     
    4300 Zakup usług pozostałych     
            

wydatki majatkowe w tym:   21 489,80 
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

  21 489,80 

Ogółem 52 244,01 52 244,01 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


