
 
 

Uchwała  Nr  17/III/2010 
Rady  Powiatu w Kłobucku 
z dnia 29 grudnia 2010 roku 

 
 

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych 
przy jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego 

 
 
 

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 późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi 
finansowanych przy następujących jednostkach budżetowych Powiatu Kłobuckiego: 
 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 
2. Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 
3. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 
4. Zespół Szkół w Krzepicach. 

 
 

§ 2. 
Ustala się następujące źródła dochodów, które są gromadzone na rachunkach, o których mowa w § 1: 
 

1. opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, legitymacji oraz świadectw szkolnych 
2. najem i dzierżawa składników majątkowych będących w zarządzie jednostki 
3. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 
4. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki 
5. opłaty za przeprowadzenie kursów i szkoleń poza obowiązującym programem  
6. wpływy z festynów organizowanych przez jednostkę 
7. refakturowane wydatki za energię, wodę i ścieki 
8. drobne usługi świadczone odpłatnie 
9. dochody ze sprzedaży w sklepiku uczniowskim 
10. wpływy z usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów i stację kontroli opryskiwaczy 

przy Zespole Szkół Nr 1 
11. wpływy ze sprzedaży wyrobów 
12. odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 
13. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku. 

 
 

§ 3. 
1. Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się na sfinansowanie 

wydatków wskazanych przez darczyńcę. 
2. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 

jednostki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem utraconego lub 
uszkodzonego mienia. 

3. Pozostałe dochody, o których w § 2 przeznacza się na: 
 

a) remont mienia pozostającego w zarządzie jednostki 
b) koszty bieżące funkcjonowania jednostki 
c) stypendia dla uczniów 
d) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi. 
 



§ 4. 
1. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 łącznie z projektami planów finansowych 

tych jednostek opracowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.  

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

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i 
wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią 
podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku 
budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Powiatu.  

4. Plany finansowe dochodów rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oraz 
wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę 
gromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki 
finansowej; są one zatwierdzane przez kierowników jednostek budżetowych gromadzących te 
dochody w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i 
wydatków tych jednostek.  

5. Zmian w planach dochodów i wydatków dokonuje Zarząd Powiatu.  
 
 

§ 5. 
1. Traci moc uchwała Nr 332/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 lutego 2006 roku w 

sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Kłobuckiego, zmieniona uchwałą Nr 65/IX/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 27 czerwca 
2007 roku. 

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku na dzień 30 grudnia 2010 roku podlegają 
odprowadzeniu na rachunek jednostki budżetowej, przy której funkcjonował rachunek dochodów 
własnych i przekazaniu na dochody Powiatu. 

3. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy 
której funkcjonował rachunek dochodów własnych. 

 
 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 
uchwały.  

 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku z zastrzeżeniem § 5, który wchodzi w życie 30 
grudnia 2010 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


