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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku 
bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, 
poz. 655, poz. 1079) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wskazuje się jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły 
3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego 
4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
5) Przedszkole Nr 1 
6) Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
7) Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika  
8) Przedszkole Nr 5 

§ 2. Źródłami dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, gromadzonych 
na wydzielonym rachunku bankowym są: 

1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, 

2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu 
jednostki budżetowej, 

3) opłaty za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni, 

4) opłaty za korzystanie z komputerów, innych urządzeń i wyposażenia, 

5) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego, 

6) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji 
letnich, 

7) wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych, 

8) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez 
jednostki budżetowe, 

9) wpływy za żywienie dzieci, 

10) opłaty za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową, 

11) prowizje uzyskane od towarzystw ubezpieczeniowych, 

12) środki pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację przedsięwzięć oświatowych; 

13) środki zebrane podczas organizowania aukcji, zbiórek, festynów, 
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14) opłaty za duplikaty dokumentów szkolnych, 

15) nagrody pieniężne za udział w konkursach, projektach oraz różnego rodzaju imprezach. 

§ 3. 1. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym są 
przeznaczone na: 

1) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, 
o których mowa w § 2, 

2) remont lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej, w przypadku uzyskania dochodów, o których mowa 
w §2 pkt 2, 

3) wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku, 

4) cele wskazane przez darczyńcę. 

2. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym wraz 
z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 

3. Środki finansowe pozostające na  wydzielonym rachunku bankowym, na dzień 31 grudnia roku 
budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 
dnia 5 stycznia następnego roku. 

§ 4. 1. Dyrektorzy jednostek budżetowych, o których mowa w §1 opracowują, łącznie z projektem planu 
finansowego jednostki, projekt planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków z nimi związanych. 

2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1 przekazywane są Burmistrzowi Miasta Hajnówka w terminie 
umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej. 

3. Plany  finansowe dochodów gromadzonych  przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych, gdy została zachowana zgodność z uchwałą budżetową, zatwierdzane są 
przez dyrektora jednostki budżetowej w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o przyjętych kwotach 
w uchwale budżetowej. 

4. Plany finansowe dochodów gromadzonych  przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. 

5. Plany finansowe dochodów gromadzonych  przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku   ujęte 
w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, a w zakresie wydatków nimi 
finansowanych - nieprzekraczalny limit. 

6. Plany finansowe dochodów gromadzonych  przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych stanowią podstawę gospodarki finansowej. 

7. Zmiany w planach finansowych dochodów gromadzonych  przez jednostki budżetowe na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami 
dochodów lub paragrafami wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej dokonywane są 
przez dyrektorów jednostek budżetowych. Dyrektor jednostki powiadamia Burmistrza Miasta Hajnówka 
o dokonanych zmianach w ciągu 7 dni od ich wprowadzenia. 

8. Zmiany  w trakcie roku budżetowego planów finansowych dochodów gromadzonych  przez jednostki 
budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych polegające na zwiększeniu lub 
zmniejszeniu dochodów i wydatków nimi finansowanych następują na wniosek dyrektora jednostki budżetowej 
skierowany do Burmistrza Miasta Hajnówka, który podejmuje decyzję o przygotowaniu projektu zmiany 
stosownego załącznika uchwały budżetowej. W przypadku zaakceptowania zmian przez organ stanowiący, 
Burmistrz Miasta Hajnówka informuje o nich dyrektorów jednostek budżetowych, którzy składali wnioski 
o dokonanie zmian. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/251/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010 roku w sprawie 
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania 
zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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