
UCHWAŁA NR XL/324/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony 
rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 t.j.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 
z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku 
dochody: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów, 

2) Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45, Imbramowice, 58-130 Żarów. 

§ 2. Źródłem dochodów na wydzielonym rachunku są wpływy pochodzące: 

1) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki 
budżetowej, 

2) z prowizji za ubezpieczenie uczniów, 

3) z odsetek od środków na rachunku bankowym, 

4) z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, 

5) ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 

§ 3. 1. Dochody na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych przeznaczone są na: 

1) zakup wyposażenia, 

2) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 

3) zakup usług obcych, 

4) bieżące wydatki jednostki (w tym bieżące remonty), 

5) cele wskazane przez darczyńcę, spadkobierce, 

6) dofinansowanie do zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym uczniów. 

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

§ 4. Wydatki wymienione w § 3 ust. 1 mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów,w 
ramach planu finansowego. 

§ 5. 1. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzony zgodnie z procedurami 
uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy. 

2. Dyrektorzy jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów ze źródeł 
wymienionych w § 2 niniejszej uchwały - opracowują plany finansowe dochodów i wydatków na okres danego 
roku budżetowego. 

3. Plany o których mowa w ust. 2 sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. 

4. Plany finansowe o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę gospodarki finansowej. 

5. Upoważnia się dyrektorów jednostek budżetowych gminy Żarów do dokonywania zmian w planie 
finansowym dochodów i wydatków rachunku dochodów. Zmiany powyższe winny być dokonywane decyzją 
dyrektora jednostki budżetowej. O zmianach planu finansowego rachunku dochodów, jednostka winna powiadomić 
Burmistrza w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany. 
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§ 6. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów wydzielonych na dzień 31 grudnia roku 
budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Żarów w terminie do 5 stycznia następnego 
roku 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów oraz dyrektorom jednostek budżetowych 
określonych w uchwale 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/290/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie 
wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów, które tworzą wydzielony rachunek 
dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach z dniem 31 sierpnia 2021r. 
i przekształceniem jej w Szkołę Filialną w Mrowinach podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Żarowie z dniem 1 września 2021 r. wykreśla się Szkołę Podstawową im. Anny Jenke 
w Mrowinach z wykazu samorządowych jednostek budżetowych, które tworzą wydzielone rachunki dochodów 
określonych w niniejszej uchwale zgodnie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Dodatkowo nastąpiła zmiana głównej siedziby szkoły w Żarowie, z ul. 1 Maja 2 na ul. Piastowską 
10 w Żarowie. 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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