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Uchwala Nr II/8/10 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki 
oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Adamów. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 223 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DzU. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Adamów uchwala: 

§1 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku jednostki oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody 
pochodzące z następujących źródeł: 
a) odpłatności za korzystanie z wyżywienia 
b) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej 
c) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów. 

§2 

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów pochodzące ze źródeł wymienionych w 
§ 1, przeznacza się na pokrycie wydatków: 
a) na zakup artykułów żywnościowych 
b) zgodnie z intencją darczyńcy 
c) na zakup usług pozostałych 

§ j 

1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych łącznie z projektami planów 
finansowych samorządowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów 
rachunków dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych. 

2. Kierownicy jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku 
dochodów opracowują plany finansowe dochodów i wydatków z nich finansowanych na 
dany rok budżetowcy. 

3. Projekty planów finansowych rachunków dochodów jednostek oświatowych dla dochodów i 
wydatków z nich finansowanych są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, 
paragraf. 

4. Zatwierdzone przez kierowników jednostek oświatowych projekty planów finansowych 
wydzielonych rachunków dochodów i wydatków z nich finansowanych, przekazane są 
Wójtowi Gminy Adamów w terminie przez niego określonym, umożliwiającym ujęcie ich w 
projekcie uchwały budżetowej. 

5. Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią 
prognozę gromadzonych wydzielonych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz 
stanowią podstawę gospodarki finansowej. 

6. Wójt Gminy Adamów na wniosek kierownika jednostki budżetowej może: 
a) dokonywać zmiany w planach wydzielonych rachunków dochodów polegających na 
zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków z nich finansowanych 
b) dokonywać zmiany w planach wydatków w ramach wydzielonego rachunku dochodów 
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polegających na przeniesieniach między paragrafami planowanych wydatków. 
7. Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów, mogą być dokonywane do wysokości kwot 

zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. 
8. Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 

roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek Gminy Adamów w terminie do 5 
stycznia następnego roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 


