UCHWAŁA Nr 111/20/2010
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010 T.
w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
/ Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,poz 146 oraz Nr 96, póz. 620) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z
2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984,
Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z
2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,
póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z
2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz.
1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z
201 Or. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 6757, uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielony rachunek dochodów
własnych dla jednostki Miejski Zespół Oświaty w Łabiszynie.
§ 2. 1. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania na dzień 31 grudnia
2010 roku przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonował dotychczasowy
rachunek dochodów własnych.
2. Środki pieniężne na dotychczasowym rachunku dochodów własnych wg stanu na
dzień 31 grudnia 2010 roku należy przekazać do dnia 5 stycznia 2011 roku na konto
budżetu gminy Łabiszyn.
§ 3. Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące :
1. z opłat za prowadzenie dodatkowych zająć edukacyjnych
2. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej
3. z wpływów za wynajem pomieszczeń, busa i sprzętu
4. z odsetek z konta bankowego tego rachunku
§ 4. Uzyskane dochody własne wraz z odsetkami przeznacza się na pokrycie
wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki, bez finansowania
wynagrodzeń osobowych, a w szczególności:
1. koszty prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
2. koszty realizacji celów wskazanych przez darczyńcę
3. koszty zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych
4. koszty wynagrodzeń, za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych, niezbędnych do
realizacji powyższych zadań.

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki w zakresie rachunku dochodów
własnych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków
sporządzany w szczegółowości dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
2. Kierownik jednostki sporządza, zatwierdza i przekazuje Burmistrzowi Łabiszyna
projekty planów finansowych wraz z objaśnieniami w terminie do dnia 5 listopada
poprzedzającego rok budżetowy.
3. Burmistrz Łabiszyna weryfikuje złożone projekty w zakresie zgodności z
obowiązującymi przepisami i sporządza plan dochodów i wydatków nimi pokrytych
stanowiący załącznik do projektu budżetu.
4. W terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz
informuje Kierownika jednostki o wynikach weryfikacji planów.
5. Kierownik jednostki sporządza, zatwierdza i przekazuje Burmistrzowi plany
finansowe rachunku dochodów własnych w terminie do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok budżetowy.
6. Kierownik jednostki dokonuje zmian w planie finansowym rachunku dochodów
własnych, polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji
budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie. "
7. Zmiany powodujące zwiększenia lub zmniejszenia ogólnych kwot dochodów i
wydatków planu finansowego wprowadza Rada Miejska w Łabiszynie zgodnie ż
projektem uchwały sporządzonej przez Burmistrza Łabiszyna, weryfikującej wnioski
kierownika jednostki.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/175/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 marca
2005 roku w sprawie ustalenia dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz
wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych. '
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2011 roku.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póz. 1240) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła , z
których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenie dochodów, sposób
sporządzania planów finansowych oraz dokonywanie zmian w planach i ich
zatwierdzanie. Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.

