
UCHWAŁA Nr VIII/37/07
RADY MIEJSKIEJ w MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 26 kwietnia 2007r.

w  sprawie  wskazania  jednostek  budżetowych,  które  mogą  gromadzić  dochody  na
wyodrębnionych  rachunkach  dochodów  własnych,  źródeł  i  przeznaczenia  tych
dochodów

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.), 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

Rachunki  dochodów  własnych  tworzą  prowadzone  przez  Miasto  Maków  Mazowiecki
jednostki:

1) Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Maz.,
b) Publiczne Gimnazjum nr 1w Makowie Maz.,

2) Zespół Szkół nr 2, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Maz.,
b) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Makowie Maz.,

3) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Makowie Maz.,
4) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Makowie Maz.,
5) Przedszkole Samorządowe nr 4 w Makowie Maz.

§ 2

Ustala się, że źródłami dochodów własnych jednostek, o których mowa w § 1 są wpłaty z
tytułu:

1) opłat za żywienie w stołówce szkolnej,
2) czynszu za wynajem sal i pomieszczeń szkolnych oraz dzierżawy terenu szkolnego,
3) opłat za korzystanie z urządzeń szkolnych, komputerów i wyposażenia,
4) opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego,
5) wpływy ze sprzedaży odpadów konsumpcyjnych, surowców wtórnych (makulatury,

opakowań, złomu itp.),
6) opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich,
7) odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych dochodów własnych,
8) opłat za energię z wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 3

Dochody własne, o których mowa w § 2 przeznacza się na:
1) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów własnych,
2) zakup artykułów żywnościowych  niezbędnych do przyrządzania posiłków,
3) dofinansowanie  wydatków  bieżących  i  inwestycyjnych  szkoły  z  wyłączeniem

wydatków na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
4) finansowanie wynagrodzeń bezosobowych,
5) zakup pomocy szkolnych, wyposażenia, materiałów i środków czystości niezbędnych

do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,
6) usługi reklamowe, poligraficzne,
7) naprawy, usuwanie usterek i remonty,
8) zakup opału do kuchni, 
9) inne usługi obce oraz ubezpieczenia majątku,
10) koszty obsługi rachunku bankowego.



§ 4

Dysponentami dochodów własnych gromadzonych na odrębnym rachunku bankowym są
dyrektorzy jednostek, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 5

Środki  pieniężne,  należności  i  zobowiązania  dochodów  własnych  gromadzonych  przez
jednostki wymienione w § 1 na podstawie uchwały Nr XXIV/137/2005 Rady Miejskiej  w
Makowie  Mazowieckim  z  dnia  14  kwietnia  2005r.  w  sprawie  wskazania  jednostek
budżetowych,  które  mogą  gromadzić  dochody na  wyodrębnionych  rachunkach  dochodów
własnych, źródeł i przeznaczenia tych dochodów stają się z chwilą podjęcia uchwały środkami
pieniężnymi,  należnościami  i  zobowiązaniami  dochodów  własnych  gromadzonych  na
podstawie niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIV/137/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14
kwietnia 2005r w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody
na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, źródeł i przeznaczenia tych dochodów.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



   UZASADNIENIE

Do  uchwały  w  sprawie  wskazania  jednostek  budżetowych,  które  mogą  gromadzić
dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych,  źródeł i przeznaczenia
tych dochodów

Podjęcie uchwały jest uzasadnione:

Koniecznością  doprecyzowania  zapisów  uchwały  do  aktualnie  obowiązujących
przepisów prawa w tym ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Na podstawie zapisu art. 22 ust. 3 i 4 wspomnianej
ustawy  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  ustala  źródła  dochodów
własnych  oraz  ich  przeznaczenie  a  także  wskazuje  jednostki  budżetowe,  które  utworzą
wydzielony rachunek dochodów własnych.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych uchyliła zapis art. 18a, ust. 3 i 4 na
podstawie którego została podjęta uchwała Nr XXIV/137/2005 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2005r. 
Prowadzenie przedmiotowych rachunków przez jednostki budżetowe wskazane w uchwale
stworzy dogodniejsze formy funkcjonowania jednostek, będzie miało wpływ na mobilizację
placówek w kierunku pozyskiwania dochodów własnych, celem posiadania większych
środków finansowych na funkcjonowanie jednostki.  



 


