
 
 
 

UCHWAŁA NR 305/XLIX/10 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach  

przez powiatowe jednostki budŜetowe 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 223 ustawy z dnia      
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się                 
co następuje: 

 
 § 1.  Wskazuje się powiatowe jednostki budŜetowe, prowadzące działalność określoną             

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,                 
poz. 2572 z późn. zm.), które od dnia 1 stycznia 2011 r. gromadzą na wydzielonym rachunku 
bankowym, dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 2 niniejszej uchwały:  

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Gen. J. Filipowicza 9; 
2) Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10; 
3) Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej–Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7; 
4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku,                         

ul. Konopnickiej 3; 
5) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej dla dzieci                         

i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w Otwocku, ul. Majowa 17/19; 
6) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących               

w Otwocku, ul. Literacka 8; 
7) MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10; 
8) MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 w Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego 7; 
9) Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku,                                       

ul. Poniatowskiego 10; 
10) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19. 

 
       § 2. Jednostki wymienione w § 1 gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane           
z następujących źródeł: 

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej; 
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki; 
3) z wynajmu pomieszczeń i obiektów; 
4) z wynajmu powierzchni reklamowej; 
5) z tytułu odpłatności za wyŜywienie; 
6) z opłat za duplikaty dokumentów; 
7) z usług prowadzonych przez jednostkę; 
8) z odsetek bankowych od środków finansowych na wydzielonym rachunku. 

 
       § 3. 1. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki wymienione w § 1       
są przeznaczane na: 

1) wydatki bieŜące i majątkowe związane z działalnością statutową z wyjątkiem finansowania 
wynagrodzeń osobowych; 

2) cele wskazane przez darczyńcę; 
3) odtworzenie utraconego mienia. 



 
        § 4. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym  rachunku i wydatków nimi 
finansowanych jest sporządzany zgodnie z procedurami tworzenia budŜetu na dany rok budŜetowy. 
 
        § 5. 1. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku             
i wydatków nimi finansowanych opracowuje kierownik jednostki.  
       2. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku                    
i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany w szczegółowości dział i rozdział. 

3. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku                
i wydatków nimi finansowanych przekazywany jest Zarządowi Powiatu w celu ujęcia                     
go  w załączniku do projektu uchwały budŜetowej. 

4. Projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki      
w okresie od 1 stycznia roku budŜetowego do podjęcia uchwały budŜetowej przez Radę Powiatu. 

5. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budŜetowej, Zarząd przekazuje jednostkom 
informacje wynikające z uchwały budŜetowej. Kierownik jednostki, w terminie 7 dni dostosowuje 
projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych do uchwały budŜetowej i przekazuje go Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.  

6. Kierownik jednostki moŜe wprowadzać zmiany w planie finansowym wydatków             
w ramach ogólnych kwot dochodów i wydatków, o czym w terminie 7 dni powiadamia Zarząd 
Powiatu przesyłając zmieniony plan. 

7. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków     
w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 
finansowanych dokonywane są przez Radę Powiatu w Otwocku z inicjatywy Zarządu Powiatu           
w oparciu o wnioski kierownika jednostki budŜetowej. 
 
        § 6.  Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Powiatu                 
w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 r. i uchwała Nr 38/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku                
z dnia 29 marca 2007 r.  
 
       § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i kierownikom jednostek 
budŜetowych. 
 
       § 8.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Otwocku. 
 
        § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 
 

W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                  
(Dz. U.  Nr 157, poz. 1240) zachodzi konieczność wskazania jednostek budŜetowych prowadzących 
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.      
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które będą gromadzić dochody na  wydzielonym 
rachunku, określenia źródeł tychŜe dochodów i ich przeznaczenia. Ponadto ustawa daje delegację 
Radzie Powiatu do określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów                 
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   

W związku z powyŜszym zasadne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały. 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Szczegielniak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


