UCHWAŁA NR LIX/763/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 29 października
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi
finansowanych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400,
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007
r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr
181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.
1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) –
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące jednostki budżetowe, które mogą gromadzić dochody na
wydzielonych rachunkach:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach,
3) Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie,
4) Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej,
5) Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym,
6) Szkoła Podstawowa w Bokinach,
7) Zespół Szkół w Łapach,
8) Zespół Szkół w Płonce Kościelnej,
9) Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach,
10) Przedszkole nr 1 w Łapach,
11) Przedszkole nr 2 w Łapach.
§2
Określa się następujące źródła, z których dochody jednostek budżetowych wymienionych w §
1 są gromadzone na rachunku dochodów oraz ich przeznaczenie:
1) Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej wraz z odsetkami, przeznacza się sfinansowanie celów wskazanych przez
darczyńcę (spadkodawcę).
2) Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w
zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami przeznacza się

na sfinansowanie wydatków związanych z remontem lub odtworzeniem utraconego
lub uszkodzonego mienia.
3) Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami
przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem kosztów
związanych z uzyskaniem tego dochodu oraz na zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek.
4) Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o
współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami przeznacza się na
sfinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5) Opłaty wnoszone za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej wraz
z odsetkami przeznacza się na zakup środków żywności niezbędnych do
przygotowania tych posiłków.
§3
Określa się sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w planie finansowym oraz ich zatwierdzania:
1) Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie rachunku
dochodów w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi
finansowanych sporządzany przez jednostkę budżetową.
2) Projekt planu finansowego i plan finansowy sporządza się w szczegółowości dział,
rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
3) Projekt planu finansowego i plan finansowy w zakresie wydatków sporządza się w
podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
4) Kierownicy jednostek budżetowych posiadający wydzielone rachunki dochodów
sporządzają, zatwierdzają i przedstawiają Burmistrzowi Łap projekty planów
finansowych dochodów i wydatków z nich finansowanych wraz z objaśnieniami, w
terminie do dnia 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
5) Burmistrz Łap weryfikuje złożone projekty, w szczególności pod kątem
prawidłowości zawartych w nich danych o planowanych źródłach dochodów i
przeznaczeniu wydatków.
6) Jeżeli w wyniku weryfikacji nastąpi konieczność dokonania zmian w projekcie planu
finansowego rachunku dochodów, Burmistrz Łap informuje o tym kierownika
jednostki budżetowej w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
7) Kierownik jednostki budżetowej dokonuje zmian w projekcie planu finansowego
zgodnie z informacją przedstawioną przez Burmistrza.
8) Burmistrz Łap na podstawie danych zawartych w informacjach przekazanych
kierownikom jednostek budżetowych sporządza korektę planu dochodów i wydatków
rachunków dochodów jednostek, stanowiącego załącznik do uchwały budżetowej.
9) Kierownik jednostki sporządza i zatwierdza plan finansowy rachunku dochodów i
wydatków nimi sfinansowanych w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok
budżetowy, uwzględniając w jego treści zmiany wskazane przez Burmistrza Łap.
10) Kierownik jednostki budżetowej dokonuje zmian w planie finansowym rachunku
dochodów, polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji
budżetowej w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków zawartych w planie,
informując Burmistrza Łap w terminie 7 dni o dokonanych zmianach wraz z
uzasadnieniem.
11) Jeżeli wprowadzone zmiany są niezgodne z ustawą lub niniejszą uchwałą w zakresie
planowanych źródeł dochodów lub ich przeznaczenia, Burmistrz Łap informuje
kierownika jednostki, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o dokonanych
zmianach, o niezgodności tych zmian z ustawą lub uchwałą. Kierownik jednostki
dostosowuje plan finansowy dochodów własnych do wskazań Burmistrza Łap.

12) Jeżeli projektowane zmiany planu rachunku dochodów i wydatków nimi
finansowanych powodują zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i
wydatków zawartych w tym planie, kierownik jednostki zwraca się do Burmistrza Łap
z wnioskiem w sprawie dokonania zmian.
13) Burmistrz Łap przedstawia Radzie Miejskiej w Łapach odpowiedni projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej.
14) O zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej w Łapach Burmistrz Łap informuje
kierownika jednostki budżetowej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej. Kierownik jednostki budżetowej dokonuje
zmiany planu zgodnie z przedstawioną informacją.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§5
Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc Uchwała Nr XXXI/228/05 Rady Miejskiej w Łapach z
dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia rodzajów dochodów własnych gromadzonych na
rachunku dochodów własnych przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone
przez Gminę Łapy.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

