UCHWAŁA NR XIII/84/2007
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów na wydzielonym rachunku dochodów
własnych
Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. nr 249
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje.

§1
1. Powiatowe jednostki organizacyjne gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów własnych
dochody z tytułu:
a) najmu i dzierżawy składników majątkowych,
b) czynszów za mieszkania służbowe,
c) opłat za wyżywienie,
d) opłat za internat,
e) opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z
funkcjonowaniem dróg,
f) kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa
drogowego lub zajęcie pasa bez zezwolenia,
g) dochodów z imprez i festynów,
h) dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
i) dochody z opłat za wykonanie odpisów świadectw i legitymacji.
2. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami przeznacza się na:
a) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z kosztami utrzymania
jednostki,
b) zakup środków żywności, środków czystości oraz niezbędnych do prowadzenia stołówki
artykułów AGD,
c) finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym,
sportowym i rekreacyjnym dla uczniów,
d) zakup pomocy dydaktycznych,
e) finansowanie wydatków związanych z organizacją konkursów, olimpiad i innych imprez
szkolnych, charytatywnych i promujących powiat i jednostki budżetowe,
f) na utrzymanie dróg powiatowych,
g) zakup wyposażenia jednostek.
3. dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń
osobowych.
4. dochody własne jednostek budżetowych objęte są planem stanowiącym załącznik do uchwały
budżetowej.

§2
Wydzielony rachunek dochodów własnych utworzą następujące jednostki budżetowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
Zespół Szkół w Sztumie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu
Zespół Szkół w Dzierzgoniu
Starostwo Powiatowe w Sztumie
§3

Traci moc uchwała nr XII/75/2007 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie
gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w
uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwalając uchwałę o gromadzeniu środków na
rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe organ stanowiący ustala źródła dochodów
własnych oraz ich przeznaczenie, a także wykazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek
dochodów własnych.

