
Uchwała NrV/24/07 
Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 10 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych w prowadzonych przez gminę 
Czernikowo szkołach podstawowych, zespole szkół oraz przedszkolu. 

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 zm.) oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 

Rada Gminy w Czernikowie 
uchwala: 

§1 

Utworzyć z dniem 1  maja 2007 roku rachunek dochodów własnych w jednostkach 
budżetowych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Dochody własne mogą być tworzone z następujących źródeł: 
1. z odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, zespole szkół i przedszkolu, 
2. z gospodarowania majątkiem jednostki budżetowej, w tym w szczególności za 

wynajem pomieszczeń i sprzętu. 
3. z odpłatności za świadczenie usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, 
4. z wpłat rodziców, sponsorów, osób fizycznych i prawnych na wyjazdy śródroczne tzw. 

„zielone szkoły", kolonie letnie, obozy szkoleniowe i wymianę międzynarodową 
5. z wpłat osób fizycznych i prawnych, placówek pomocy społecznej przeznaczonych na 

żywienie i pomoc materialną dla uczniów. 
6. z odpłatności za prowadzenie nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, 
7. z kwest imprez organizowanych przez jednostki budżetowe, 
8. ze środków uzyskanych na dofinansowanie konkursów, olimpiad i różnego rodzaju 

programów i projektów edukacyjnych oraz akcji skierowanych do szkół i placówek 
oświatowych organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe, 

9. z odsetek bankowych od środków na rachunku dochodów własnych. 

§3 

Uzyskane dochody własne jednostki budżetowe mogą przeznaczyć na: 
1. prowadzenie żywienia w placówkach oświatowych - zakup produktów 

żywnościowych, 
2. finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym, 

sportowym i rekreacyjnym dla uczniów, 
3. udzielanie pomocy rzeczowej dla uczniów, 
4. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne, 



5. naprawę   sprzętu   sportowego   i   szkolnego,   usuwanie   usterek   i   awarii   oraz 
przeprowadzenie remontu obiektu użytkowanego przez jednostkę budżetową, 

6. dofinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, 
7. realizację zadań wynikających z wdrożonych programów i projektów edukacyjnych, 
8. finansowanie wydatków związanych z organizacją konkursów, olimpiad, przeglądów, 

zawodów sportowych, imprez szkolnych i przedszkolnych, 
9. organizację wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw. „zielone szkoły" oraz pobyt dzieci 

na koloniach i obozach letnich, 
10. organizację obozów szkoleniowych i wymiany międzynarodowej. 
11. opłaty i podatki należne do zapłaty wynikające z obowiązującego prawa w związku z 

otrzymywanymi dochodami własnymi. 

§ 4 

Obsługę księgową i administracyjną dochodów własnych zapewnia kierownik jednostki 
budżetowej w ramach posiadanych środków i etatów. 

§ 5 

Należności i zobowiązania oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych ustalone 
na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych stają się należnościami i zobowiązaniami 
oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

Jednostki budżetowe, w których tworzy się rachunek dochodów własnych: 

1. Zespół Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo, 
2. Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo, 
3. Szkoła Podstawowa w Mazowszu, 87-640 Czernikowo, 
4. Szkoła Podstawowa w Steklinie, 87-640 Czernikowo, 
5. Szkoła Podstawowa w Osowce, 87-632 Osówka, 
6. Szkoła Podstawowa w Makowiskach, 87-632 Osówka, 
7. Przedszkole Publiczne, ul. Toruńska 35, 87-640 Czernikowo, 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273 poz. 2703) uchwaliła art. 21 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.), 
likwidując tym samym możliwość tworzenia i funkcjonowania środków specjalnych przy 
jednostkach budżetowych. Ustawodawca wprowadził art. 18a, który stworzył możliwość 
gromadzenia dodatkowych dochodów w jednostkach budżetowych na tzw. rachunku 
dochodów własnych. 
Uchwałę Rady Gminy w Czernikowie w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w 
prowadzonych przez zespół szkół, szkoły podstawowe i przedszkole podejmuje się w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej tych placówek. 


