UCHWAŁA NR 451/XIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Piaseczno oraz
dochodów gromadzonych na tych rachunkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa:
1) jednostki budżetowe Gminy Piaseczno, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) , które gromadzą dochody
na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
2) źródła, z których dochody są gromadzone;
3) przeznaczenie dochodów;
4) sposób
i tryb
sporządzania
planu
finansowego
dochodów
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

i wydatków

nimi

§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę budżetową Gminy Piaseczno prowadzącą
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) szkole – należy rozumieć szkołę lub przedszkole na terenie Gminy Piaseczno;
3) rachunku - należy przez to rozumieć wydzielony rachunek dochodów WRD, o którym mowa
w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) uchwale budżetowej - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie
budżetu Gminy Piaseczno.
§ 3.
Wykaz jednostek gromadzących dochody na rachunku określa się w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 4.
1. Na rachunku mogą być gromadzone dochody pochodzące z następujących źródeł:
a) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;
b) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki;
c) z opłat za żywienie w stołówce;
d) z wpływów z wynajmu, dzierżawy mienia będącego w zarządzie albo użytkowaniu jednostki;
e ) wpłaty od opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego za godziny pobytu dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową;
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f) z odsetek od środków gromadzonych na rachunku.
§ 5.
1. Dochody gromadzone na rachunku, mogą być w szczególności przeznaczone na finansowanie
następujących rodzajów wydatków:
a) cele wskazane w spadkach, zapisach, darowiznach;
b) remont lub odtworzenie mienia będącego w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej
a sfinansowane z odszkodowania lub wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie;
c) zakup środków czystości i materiałów biurowych;
d) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
e) zakup produktów żywnościowych;
f) zakup usług remontowych i konserwacyjnych;
g) zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych;
h) zakup usług ubezpieczeniowych;
i) zakup usług związanych z wywozem nieczystości oraz innych usług związanych z utrzymaniem
nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki;
j) opłaty za energię, media i inne opłaty eksploatacyjne;
k) podatek od towarów i usług;
l) usługi szkoleniowe.
2. Środki gromadzone z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchennych w szkołach w celu przygotowywania
posiłków dla uczniów przeznacza się w całości na zadania związane z kształceniem, opieką
i wychowaniem.
3. Środki gromadzone na rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń
osobowych.
4. Wydatki z rachunku mogą być dokonywane w ramach planu finansowego i do wysokości kwot
zgromadzonych na tym rachunku.
§ 6.
1. Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków samorządowych jednostek
budżetowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej,
zatwierdzone przez kierowników tych jednostek, są przekazywane Burmistrzowi Miasta i Gminy
Piaseczno w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków
budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 22 grudnia roku
poprzedzającego rok budżetowy.
2. Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych są sporządzane
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
3. Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych przekazywane są
organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie umożliwiającym ujęcie ich
w projekcie uchwały budżetowej.
4. Projekty planów finansowych rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych samorządowych
jednostek budżetowych: stanowią podstawę gospodarki finansowej samorządowych jednostek
budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej
w przypadku gdy:
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a) zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika
samorządowej jednostki budżetowej,
b) zostały zweryfikowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
5. Plany finansowe WRD samorządowych jednostek budżetowych ujęte w uchwale budżetowej stanowią
prognozę gromadzonych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę
gospodarki finansowej.
6. Plany
finansowe
WRD
samorządowych
jednostek
budżetowych
utworzonych
w ciągu roku budżetowego ujmowane są w uchwale budżetowej na najbliższej sesji organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ich
utworzenia.
§ 7.
1. Dyrektorzy samorządowych jednostek budżetowych informują Centrum Usług Wspólnych
w Piasecznie o konieczności zmian w planie dochodów i wydatków z WRD.
2. Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada
projekt uchwały o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków z WRD na posiedzeniu Rady
Miejskiej w Piasecznie.
3. Uchwały Rady Miejskiej stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych WRD
samorządowych jednostek budżetowych.
§ 8.
Traci moc uchwała Nr 1570/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie
utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwała Nr 20/III/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych zmieniona uchwalą Nr 624/XXIV/2012 Rady Miejskiej
w Piasecznie z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno oraz dyrektorom jednostek
samorządu terytorialnego.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik do uchwały Nr 451/XIX/2020
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 stycznia 2020 r.
Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów
1. Przedszkole Nr 1 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kauna 4, 05-500 Piaseczno,
2. Przedszkole Nr 2 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Longinusa 25, 05-500 Piaseczno,
3. Przedszkole Nr 3 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jaworowej 4, 05-500 Piaseczno,
4. Przedszkole Nr 4 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Fabrycznej 13, 05-500 Piaseczno,
5. Przedszkole Nr 6 w Głoskowie z siedzibą przy ul. Parkowej 8, 05-503 Głosków,
6. Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym z siedzibą przy ul. Młodych Wilcząt 7, 05-540 Zalesie Górne,
7. Przedszkole Nr 8 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Księcia Józefa 19, 05-500 Piaseczno,
8. Przedszkole Nr 9 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Przesmyckiego 100/101, 05-500 Piaseczno,
9. Przedszkole Nr 10 w Piasecznie z siedzibą przy ul. Nadarzyńskiej 54, 05-500 Piaseczno,
10. Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie z siedzibą przy ul. Nefrytowej 14, 05-500
Piaseczno,
11. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 18,
05-500 Piaseczno,
12. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie z siedzibą przy al. Kasztanów 12, 05-500
Piaseczno,
13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie z siedzibą przy
ul. Głównej 50, 05-500 Piaseczno,
14. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piasecznie z siedzibą przy
ul. Szkolnej 14, 05-500 Piaseczno,
15. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie z siedzibą przy ul. Millenium 76, 05-503
Głosków,
16. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym z siedzibą przy ul. Sarenki 20, 05-540
Zalesie Górne,
17. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Chylicach z siedzibą przy ul. Dworskiej 2,
05-510 Chylice,
18. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
w Jazgarzewie z siedzibą przy ul. Szkolnej 10, 05-500 Jazgarzew,
19. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu z siedzibą przy ul. Kameralnej 11, 05-500
Józefosław,
20. Szkoła Podstawowa w Złotokłosie z siedzibą przy ul. Traugutta 10, 05-504 Złotokłos,
21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
w skład którego wchodzi Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno oraz
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
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