UCHWAŁA NR XXXII/176/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół Publicznych rachunku dochodów własnych,
ustalenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na tych rachunkach oraz przeznaczenia
tych dochodów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 22 ust.3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm./
uchwala się co następuje:
§ 1.

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zwany dalej jednostką budżetową utworzy z
dniem 01 września 2009r. wydzielony rachunek dochodów własnych.

§ 2.

9)

Ustala się następujące źródła dochodów własnych gromadzonych na rachunku, o
którym mowa w paragrafie 1:
odpłatność za wyżywienie w stołówce oraz za mleko i przetwory mleczne,
opłaty za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu,
opłaty za wydane duplikaty świadectw, legitymacji, zaświadczeń,
wpłaty od osób fizycznych i prawnych bez wyraźnie wskazanego celu przez
wpłacającego,
odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów
własnych,
opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce
budżetowej w zarząd,
wpłaty uczniów przeznaczone na organizację imprez szkolnych, wycieczek i kolonii.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dochody własne przeznacza się na pokrycie kosztów:
wyżywienia w stołówce,
zakupu mleka i przetworów mlecznych dla uczniów,
organizacji imprez szkolnych, wycieczek oraz kolonii,
zakupu pomocy naukowych, sprzętu sportowego, książek oraz wyposażenia,
zakupu materiałów do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń,
obsługi rachunku bankowego.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 3.

§ 4.

Jednostka budżetowa może posiadać tylko jeden rachunek bankowy wyodrębniony dla
dochodów własnych.

§ 5.

Z dniem 1 września 2009r. środki pieniężne, nieściągnięte należności oraz
nieuregulowane zobowiązania rachunku dochodów własnych Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Oświaty w Łęknicy stają się dochodem własnym Zespołu Szkół
Publicznych w Łęknicy.

§ 6.

Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan
finansowy określający dochody i wydatki.

§ 7.

Dochodami własnymi dysponuje zgodnie z planem dyrektor jednostki budżetowej, do
którego obowiązków należy zapewnienie prawidłowości obsługi administracyjnej i
finansowo-księgowej rachunku dochodów własnych.

§ 8.

Nadwyżka środków obrotowych w jednostce ustalona na dzień 31 grudnia każdego
roku podlega w całości wpłacie do budżetu Gminy Łęknica.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XXV/133/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca
2005r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych przy
Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Łęknicy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

