
UCHWAŁA NR XXXIII/840/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe 

prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 

486 ze zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 

ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§1 

Niniejsza uchwała określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone na 

rachunku, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

§2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. jednostkach – rozumie się przez to samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną                 

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), 

2. rachunku dochodów – rozumie się przez to wydzielony rachunek dochodów. 

§3 

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunku dochodów mogą być: 

1) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 

2) wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki, 

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

4) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki, 

5) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 

użytkowaniu jednostki, 

6) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, 

7) odsetki od środków gromadzonych na rachunku. 

§4 

Dochody o których mowa w §3 gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na: 

1) dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń 

osobowych, 

2) dofinansowanie bieżącego utrzymania administracji oraz obsługi wraz z budynkiem, 

3) finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania 

wynagrodzeń osobowych, 

4) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę, jeśli zostały określone, 

5) odtworzenie mienia, o którym mowa w §3 pkt.5, 

6) system remontów planowo zapobiegawczych (bieżące i interwencyjne), napraw i usuwania skutków 

awarii, drobnych usterek, 



7) dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy                   

i środków dydaktycznych, 

8) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów. 

§5 

Wykaz jednostek, które utworzą rachunek dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§6 

Sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian 

w tym planie oraz jego zatwierdzania: 

1) do 31 sierpnia kierownicy jednostek przedkładają projekty planów finansowych rachunku dochodów 

wg załącznika Nr 2 do Departamentu Edukacji i Nauki w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział, 

paragraf, 

2) Departament Edukacji i Nauki w terminie określonym w uchwale Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie założeń do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na dany rok 

budżetowy przekazuje do Departamentu Finansów (po akceptacji Decernenta) zbiorcze zestawienie 

projektu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w ramach działu                   

i rozdziału wraz z planami jednostkowymi, 

3) projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek: 

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

przez kierownika jednostki, 

b) zweryfikowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod względem ich zgodności                        

z projektem uchwały budżetowej, 

 stanowią podstawę gospodarki finansowej rachunku dochodów w okresie od 1 stycznia roku 

budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej, 

4) kierownicy jednostek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach 

dochodów i wydatków rachunku dochodów, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany 

finansowe, 

5) plany finansowe dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, 

a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej, 

§7 

Wydatki z rachunku dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów w ramach 

planu finansowego. 

§8 

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do: 

1. dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów związanych ze zmianą 

kwot, 

2. dokonywania zmian w planie finansowych dochodów i wydatków rachunków jednostek w zakresie 

przeniesień między paragrafami. 

§9 

Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają 

odprowadzeniu na rachunek budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w terminie do dnia 5 stycznia 

następnego roku. 



§10 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/508/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012r.,                 

w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe 

prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, zmienionej 

uchwałami Nr XXXVII/724/13 z dnia 30 września 2013r., Nr XLIX/938/14 z dnia 29 września 2014r.,                      

Nr X/259/15 z dnia 28 września 2015r., Nr XXII/562/16 z dnia 26 września 2016r. 

§11 

Wykonie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do 

Uchwały Nr XXXIII/840/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lipca 2017 roku 

 

 

w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59 ze zm.) uchyliła ustawę              

o systemie oświaty. 

W związku z powyższym możliwość gromadzenia dochodów i finansowania wydatków określonych 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

dokonywana jest przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną                         

w ustawie z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz.59 ze zm.) – Prawo oświatowe.  

Niniejsza uchwała, od 1 września 2017r. w sposób czytelny będzie regulowała przedmiotowe 

zagadnienia. 
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