
UCHWAŁA NR XXXV/464/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych 
jednostek budżetowych Gminy Lubicz . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. nr 1372) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) Rada Gminy Lubicz uchwala, co następuje: 

§ 1. Jednostkami budżetowymi, gromadzącymi środki finansowe na wydzielonych rachunkach dochodów 
oświatowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym są: 

1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, ul. Piaskowa 23; 

2) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, 
ul. Szkolna 7; 

3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie, ul. Szkolna 4; 

4) Szkoła Podstawowa w Złotorii, ul. Pomorska 11; 

5) Szkoła Podstawowa w Młyńcu I, ul. Toruńska 10; 

6) Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, ul. Piaskowa 2. 

§ 2. Na rachunku dochodów oświatowych mogą być gromadzone dochody z następujących źródeł: 

1) opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, przedszkolnej; 

2) świadczenia z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówce szkolnej, 
przedszkolnej; 

3) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów; 

4) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym; 

5) środki pozyskane od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów. 

§ 3. Dochody, o których mowa w §1 przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z: 

1) zakupem surowców używanych do przygotowania posiłków, 

2) zakupem gotowych posiłków. 

§ 4. Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania: 

1) Wójt w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu budżetu Radzie Gminy przekazuje podległym 
jednostkom budżetowym projekt budżetu; 

2) do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy kierownicy jednostek budżetowych 
wymienionych w § 1 przedkładają Wójtowi projekty planów finansowych rachunku dochodów 
oświatowych, obejmujące prognozę dochodów i limity wydatków w pełnej szczegółowości tj. dział, 
rozdział (określony dla stołówek szkolnych i przedszkolnych), paragraf; 

3) projekty planów finansowych rachunków dochodów oświatowych: 

a) w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez 
kierownika jednostki budżetowej, 

b) w przypadku stwierdzenia różnic w ramach weryfikacji pod względem zgodności z projektem uchwały 
budżetowej, Wójt wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników 
jednostek budżetowych, nie później niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, 

- stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego 
do dnia uchwalenia uchwały budżetowej; 
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4) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków 
rachunków dochodów oświatowych, przyjętych w uchwale budżetowej, kierownicy jednostek budżetowych 
zatwierdzają plany finansowe, w szczegółowości określonej dla projektu planu finansowego, stanowiące 
podstawę gospodarki finansowej – o ile uchwała budżetowa została podjęta w takim samym kształcie jak 
jej projekt. W przeciwnym wypadku kierownik jednostki budżetowej sporządza plan finansowy 
dostosowany do uchwały budżetowej oraz przekazuje Wójtowi celem zatwierdzenia; 

5) w ciągu roku budżetowego zmian w planach finansowych kierownicy jednostek budżetowych dokonują po 
ujęciu zmian w uchwale budżetowej przez Radę Gminy, na podstawie informacji otrzymanej od Wójta. 
Wniosek o wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej kierownicy jednostek budżetowych składają na 
piśmie do Wójta. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. Traci moc uchwała  Nr LI/605/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006r. w sprawie określenia 
dochodów, które oświatowe jednostki budżetowe Gminy Lubicz mogą gromadzić na rachunkach dochodów 
własnych, zmieniona uchwałą Nr LII/619/06 Rady Gminy Lubicz  z dnia 30 września 2006r., uchwałą 
Nr XV/142/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 grudnia 2007r. oraz uchwała Nr  L/531/10 Rady Gminy Lubicz 
z dnia 29 października 2010r. w sprawie gromadzenia 
na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w § 65 ust.1 Statutu Gminy Lubicz. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) 
wprowadziła możliwość gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów 
samorządowych oświatowych jednostek budżetowych. 

Niniejsza uchwała wskazuje jednostki do tego uprawnione, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Lubicz. Doprecyzowuje ona źródła pozyskiwania dochodów oraz określa zakres ich wykorzystania, 
a także tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych. Ponadto reguluje 
tryb dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 Zasadnym jest zatem podjęcie niniejszej uchwały dla prawidłowego funkcjonowania oświatowych, 
samorządowych jednostek budżetowych.
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