UCHWAŁA NR LVII/421/2010
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, N r 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, N r 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. N r 162,
poz. 1568, z 2004 r. N r 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Ń r 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. N r 92, poz. 753., z 2010 r. N r 28, poz. 142, N r 28, poz.
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. N r 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, N r 96, poz. 620, N r 123,
poz. 835, N r 152, poz. 1020) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których
dochody są gromadzone na rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu
finansowego dochodów.i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) jednostkach - rozumie sie przez to samorządowe jednostki budżetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
2) rachunku dochodów - rozumie się przez to wydzielony rachunek dochodów.
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§ 3. Wydzielony rachunek dochodów tworzą następujące powiatowe jednostki
organizacyjne:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu,
2) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu,
3) Zespół Szkół Licealnych w Zdunach,
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N r 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu,
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N r 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu,
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N r 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu,
8) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łowiczu,
9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi.
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§ 4. Źródłami dochodów gromadzonych na rachunku dochodów mogą być:
wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
albo użytkowaniu jednostki,
wpływy z tytułu kursów nauki jazdy samochodem, ciągnikiem, kombajnem, wózkiem
widłowym,
wpływy z tytułu usług edukacyjnych oraz innych usług wykonywanych dla podmiotów
zewnętrznych w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych
realizowanych zgodnie z programem nauczania zawodu,
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wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
wpływy z opłat za sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych,
wpływy z tytułu organizacji imprez o charakterze publicznym,
wpływy z nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach
i festiwalach,
9) odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
§ 5. Dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
1) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania
wynagrodzeń osobowych,
2) dofinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki, za wyjątkiem
finansowania wynagrodzeń osobowych,
3) cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
•
4) odtworzenie mienia, o którym mowa w § 4 pkt 2.
§ 6. Sposób i tryb sporządzania. planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania:
1) Do 30 września kierownicy jednostek budżetowych przedkładają projekty planów
finansowych rachunku dochodów wg załącznika nr 1 do Wydziału Finansowego w pełnej
szczegółowości tj. dział, rozdział, paragraf.
2) Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych
jednostek budżetowych zweryfikowane przez Zarząd Powiatu Łowickiego stanowią
podstawę gospodarki finansowej rachunku dochodów w okresie od dnia 1 stycznia roku
budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
3) Kierownicy jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku
dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe.
4) Plany finansowe dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę
gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowią
podstawę gospodarki finansowej.
§ 7. Upoważnia sie Zarząd Powiatu Łowickiego do dokonywania zmian planu
dochodów i wydatków rachunku dochodów związanych ze zmianą kwot.
§ 8. Wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot
zgromadzonych dochodów w ramach planu finansowego.
§ 9. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku
budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu Łowickiego w terminie
do dnia 5 stycznia następnego roku.
§ 10. Traci moc uchwała N r 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.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Łowickiego.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik nr 1
. ' do Uchwały Nr LVII/421/2010
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 r.
Nazwa jednostki
Dział.................
Rozdział...........

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
(w złotych)
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Wydatki
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Zatwierdził
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009.roku o.finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.) wprowadziła możliwość gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów
przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z.późn. zm.), o ile organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmie stosowną uchwałę. Uchwała winna określać sposób
przeznaczenia gromadzonych środków, tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Wyodrębnione rachunki dochodów zastąpią funkcjonujące do dnia 31 grudnia 20.10 r. rachunki
dochodów własnych.
W obecnym stanie prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania oświatowych, samorządowych jednostek budżetowych.
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