
 Uchwała Nr LV-314-2017 
Rady Gminy Nędza 
z dnia 10 sierpnia 2017 r.  

 
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się następujące jednostki budżetowe, które gromadzą dochody: 
1) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy; 
2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.; 
3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach; 
4) Przedszkole w Nędzy; 
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. 

  
§ 2 

Określa się następujące źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku: 
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; 
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub 

użytkowaniu jednostki budżetowej; 
3) z opłat za posiłki w stołówce szkolnej i przedszkolnej; 
4) odpłatność pracowników za żywienie wyliczone po kosztach własnych; 
5) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych 

przez jednostki budżetowe; 
6) z tytułu odsetek  od należności, o których mowa w pkt 3 i 4 niezapłaconych w terminie; 
7) odpłatność za duplikaty świadectw i legitymacji. 
 

§ 3 
Określa się następujące przeznaczenie dochodów: 

1) cele wskazane przez darczyńcę w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych 
w § 2 pkt 1; 

2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w 
§ 2 pkt 2; 

3) sfinansowanie wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w przypadku 
uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w  § 2 pkt 3; 

4) wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie stołówek z tytułów wymienionych w § 2 pkt 4 i 6; 
5) wydatki związane z bankową obsługą rachunku w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów 

wymienionych w § 2 pkt 5; 
6) wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w przypadku uzyskiwania 

dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt 7. 
 

 
§ 4 

1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych łącznie z projektami planów finansowych 
samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych. 

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 
z nich finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. 

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 
z nich finansowanych, o których mowa w ust. 1  przekazywane są Wójtowi Gminy w terminie 
umożliwiającym sporządzenie załącznika do projektu uchwały budżetowej. 

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 
z nich finansowanych zatwierdzone przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej  
stanowią podstawę gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych w okresie 
od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej. 



5. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich 
finansowanych są zatwierdzane przez kierowników jednostek gromadzących  te dochody w 
terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej. 

6. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane 
dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w § 2, w przypadku realizacji wyższych 
dochodów, oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału 
klasyfikacji budżetowej. 

7. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie  7 dni od dnia dokonania 
zmiany, zawiadamiają wójta  o dokonanych zmianach. 

 
 

§ 5 
 

Traci moc Uchwała Nr XLI-228-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie 
określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych 
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i 
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
 

 
§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  
 
 
 
 
 

 


