
 

 
 

Uchwała Nr LI/411/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 sierpnia 2010 roku 

 
w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, 

które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych 

i ich przeznaczenia. 

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

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), które są 

prowadzone przez Gminę Karczew, gromadzą od dnia 1 stycznia 2011 roku, na wydzielonym 

rachunku dochody (wykaz jednostek w załączniku do Uchwały). 

 

§ 2. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych (jak w załączniku do Uchwały) 

źródła dochodów, które mogą być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów własnych: 

1)   wpłaty za wyżywienie, 

2)   opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej, 

3)   wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, 

4)   odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych środków własnych, 

5)   opłaty rodziców lub prawnych opiekunów za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez     

      Gminę Karczew, 

6)   spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, 

7)   odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo       

       użytkowaniu, 

8)   odsetki od nieterminowych opłat, 

9)   opłaty za prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych, 

10) wpływy z organizowanych imprez i festynów, 

11) opłaty za duplikaty dokumentów, 

12) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. 

 

§ 3. 1. Dochody własne jednostek wymienionych w załączniku, mogą być przeznaczone w 

szczególności na: 

1) cele wskazane przez darczyńcę, 

2) pokrycie wydatków za wyżywienie, 

3) pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki, 

4) remont budynku i urządzeń, 

5) zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach, zawodach, przeglądach, itp., 

6) opłaty za obsługę bankową rachunku dochodów własnych, 

7) koszty umów zlecenia związanych z opłatą dodatkowych zajęć. 

      2. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie 

wynagrodzeń  osobowych. 

 

§ 4. 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie rachunku 



dochodów własnych jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony w 

szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. 

2. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany zgodnie z 

procedurami tworzenia budżetu za dany rok kalendarzowy. 

            3. Projekt planu rachunku dochodów własnych kierownik samorządowej jednostki 

przedkłada do projektu budżetu Gminy na dany rok, a po uchwaleniu budżetu, zatwierdza jako 

wiążący do realizacji. 

 

§ 5. 1. Dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują zmian w planie finansowym rachunku 

dochodów własnych polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej 

w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie, o których niezwłocznie 

informują Burmistrza Karczewa. 

2. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków 

planu finansowego wprowadza Rada Miejska zgodnie z projektem uchwały sporządzonej przez 

Burmistrza Karczewa, weryfikującej wnioski dyrektora jednostki budżetowej. 

  

§ 6. Samorządowa jednostka budżetowa może posiadać tylko jeden rachunek dochodów 

własnych.               

 

§ 7. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów wydzielonych, na dzień 31 

grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Karczew w 

terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. 

 

§ 8. 1. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 

roku przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonował dotychczasowy rachunek dochodów 

własnych.  

2. Środki pieniężne pozostałe na dotychczasowym rachunku dochodów własnych wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2010 roku podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy, z którego mogą 

być wydatkowane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 roku. Środki niewykorzystane w 

terminie jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

 

§ 9. Traci moc uchwała: 

1) Nr XXXIII/248/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie 

gromadzenia środków na żywność na kontach dochodów własnych przez gminne jednostki 

oświatowe, 

2) Nr XXXIII/249/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie 

gromadzenia środków z tytułu wynajmu lokali na kontach dochodów własnych przez gminne 

jednostki oświatowe. 

 

 § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa i dyrektorom jednostek 

wymienionych w załączniku do Uchwały. 

 

 § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 

 

 § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 

roku. 

 

 

         Przewodnicząca  

           Rady Miejskiej w Karczewie 

 

         mgr Danuta Żelazko 



 

 

 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr LI/411/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 sierpnia 2010 r. 

 

 

 

 

Wykaz jednostek oświatowych Gminy Karczew, w których tworzy się dochody własne. 

 

L.p. Nazwa jednostki Adres 

1. Zespół Szkół w Karczewie ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 

Karczew 

2. Publiczne Gimnazjum w Karczewie ul. Franciszka Bielińskiego 7, Karczew 

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie ul. Otwocka 13, Karczew 

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Otwock Wielki ul. Zamkowa 4, Otwock Wielki 

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny Sobiekursk Sobiekursk 36 

6. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie ul. Bednarska 2, Karczew 

7. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie ul. Mariana Buczka 13, Karczew 

8. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52 

Karczew 

 

 

 

 

 

 

         Przewodnicząca  

           Rady Miejskiej w Karczewie 

 

         mgr Danuta Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. 

U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zachodzi konieczność uregulowania funkcjonowania rachunków 

dochodów własnych w samorządowych jednostkach budżetowych, prowadzących działalność na 

podstawie ustawy o systemie oświaty.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest zasadne. 

 


