
UCHWAŁA NR XXVII/174/2005 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

 

z dnia 16 marca 2005 r. 

 

w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów 

własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenie 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 18a ust 3 i 4 ustawy 

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 

148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, 

poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, 

poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 

1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Powiatu 

Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  Wydzielony rachunek dochodów własnych tworzą następujące powiatowe 

jednostki organizacyjne: 

1) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kiernozi, 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu, 

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu, 

5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Łowiczu, 

6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu, 

7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie, 

8) Dom Pomocy Społecznej w Borówku. 

 

§ 2. Powiatowe jednostki organizacyjne mogą gromadzić na wydzielonym 

rachunku dochodów własnych dochody uzyskane z: 

1) opłat za wyżywienie, 

2) opłat za wykonywanie usług i produkcję, 

3) odpłatności za prowadzenie zajęć praktycznych, 

4) opłat za krótkotrwałe zakwaterowanie, 

5) odpłatności za przeprowadzenie narad, kursów, szkoleń, egzaminów, 

6) opłat za usługi internetowe, gastronomiczne, sprzątania i drukowania, 

7) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, 

8) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 

9) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, 

10) odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów 

własnych. 

 



§ 3. 1. Dochody własne powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z 

odsetkami przeznaczone są na: 

1) zakup środków żywności, 

2) koszty związane z działalnością usługowo - produkcyjną, 

3) koszty związane z prowadzeniem zajęć praktycznych, 

4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, 

5) zakup materiałów i paliwa, 

6) koszty związane z przeprowadzeniem i organizowaniem narad, kursów, szkoleń, 

egzaminów, 

7) koszty związane ze świadczonymi usługami internetowymi, gastronomicznymi, 

sprzątania, drukowania, 

8) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane osobom prowadzącym 

szkolenia, kursy i egzaminy oraz wykonującym inne wymienione wyżej usługi, 

9) finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem 

dochodów własnych, 

10) cele wskazane przez darczyńcę, 

11) remont lub odtworzenie mienia z pozyskanych kwot odszkodowań i wpłat za 

utracone mienie. 

2. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na 

finansowanie wynagrodzeń osobowych. 

 

§ 4. Podstawą gospodarowania dochodami i wydatkami z rachunku dochodów 

własnych jest plan stanowiący załącznik do uchwały budżetowej. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych, opublikowaną w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z dniem 1 stycznia 

2005 r. ulegają likwidacji środki specjalne funkcjonujące przy jednostkach 

budżetowych. Zmienione przepisy umożliwiają jednak otworzenie „rachunku 

dochodów własnych” jednostek. 

Projekt niniejszej uchwały ustala, zgodnie z art. 18a ust. 4 cytowanej wyżej 

ustawy, wykaz jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych 

oraz określa źródła dochodów własnych i ich przeznaczenie. 


