Uchwała nr …............................
Rady Miasta Działdowo
z dnia …................................
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 t.j.), Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXIV/216/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 5-8 otrzymują nowe brzmienie:
„5. Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie,
6. Przedszkole nr 3 w Działdowie,
7. Przedszkole nr 4 w Działdowie,
8. Przedszkole nr 5 w Działdowie.”.
2) w § 2 pkt 3-8 tabeli otrzymują nowe brzmienie:
Lp. Nazwa jednostki
3.

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami
Dwujęzycznymi im.
Króla Władysława
Jagiełły w Działdowie

Źródła dochodów
ze spadków, zapisów
i darowizn w postaci
pieniężnej na rzecz
jednostki budżetowej,
 z odszkodowań i wpłat za
utracone lub uszkodzone
mienie będące w zarządzie
albo w użytkowaniu
jednostki budżetowej,
 z wpływów za najem,
dzierżawę i korzystanie
z pomieszczeń budynku
szkoły, Sali gimnastycznej
i boisk szkolnych, najem
powierzchni dachowej
budynku oraz ruchomości
szkolnych,
 z dzierżawy powierzchni
reklamowych,
 odsetki od zgromadzonych
środków na rachunku
bankowym oraz odsetki za
zwłokę w zapłacie
należności,


Przeznaczenie dochodów (wydatki)
 zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu
sportowego, multimedialnego,
urządzeń sportowych,
 zakup materiałów, wyposażenia oraz
sprzętu niezbędnego do bieżącego
funkcjonowania szkoły,
 remonty pomieszczeń sali
gimnastycznej i budynku szkoły,
 naprawa sprzętu sportowego, urządzeń
sportowych, sanitarnych, sprzętu
nagłaśniającego,
 zakup usług pozostałych niezbędnych
do bieżącego funkcjonowania szkoły,
Nie mniej niż 30% dochodów
przeznaczyć na cele jak niżej:
 zakup nagród, pucharów, medali dla
potrzeb organizowanych zawodów,
konkursów, zakup nagród dla uczniów,
 zakup obuwia i odzieży dla
reprezentantów szkoły w grach
zespołowych i zawodach sportowych
oraz konkursach przedmiotowoartystycznych,
 dofinansowanie wyjazdów, wpisowe,
wyżywienie na zawodach sportowych
dla uczestników oraz trenera,
 transport uczniów na imprezy
sportowe i edukacyjne promujące
szkołę,

4.

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami
Dwujęzycznymi im.
Królowej Jadwigi
w Działdowie



najem i korzystanie
z pomieszczeń hali
sportowej i budynku
szkoły,
 dzierżawa powierzchni
reklamowych,
 organizacja imprez
kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych,
muzycznych,
 odsetki od należności
niezapłaconych w terminie,
 odsetki od środków na
rachunku bankowym,
 dochody ze spadków,
zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej na rzecz
jednostki budżetowej,
 dochody z odszkodowań
i wypłat za utracone lub
uszkodzone mienie będące
w zarządzie albo
użytkowaniu jednostki
budżetowej

remonty pomieszczeń w obiekcie hali
sportowej i budynku szkoły,
 wynagrodzenia bezosobowe związane
z organizacją imprez oraz
podnoszeniem jakości usług dla
klientów hali sportowej (np. remonty
pomieszczeń wykonane w zakresie
własnym),
 zakup sprzętu sportowego, urządzeń
sportowych, sprzętu nagłaśniającego
oraz pomocy dydaktycznych,
 zakup materiałów do remontów
bieżących,
 wydatki na organizację imprez w hali
sportowej,
 naprawa sprzętu sportowego, urządzeń
sportowych, sanitarnych, sprzętu
nagłaśniającego,
 zakup wyposażenia sal lekcyjnych
oraz innych pomieszczeń,
 zakup specjalistycznych środków
czystości do sprzątania hali sportowej,
sauny, siłowni,
 zakup prasy i literatury fachowej
dotyczącej organizacji prowadzenia
imprez w hali sportowej,
 szkolenie pracowników hali sportowej,
 zakup sprzętu wizyjnego oraz
wykonanie, utrzymanie i naprawa
sprzętu wizyjnego,
 okresowe przeglądy konserwacyjne
central grzewczo-wentylacyjnych,
okresowe przeglądy budowlane,
 zakup wody źródlanej do urządzeń
dozujących dla klientów sauny,
 zakup środków czystości,
 catering związany z organizacją
imprez w hali sportowej
 zakup artykułów spożywczych dla
uczniów biorących udział w zawodach
sportowych, konkursach
tematycznych, artystycznych,
przedmiotowych, które pozwolą
zregenerować siły uczestnikom,
 wydatki związane z organizacją
uroczystości szkolnych,
Nie mniej niż 30% dochodów
przeznaczyć na cele jak niżej:
 zakup obuwia i odzieży dla
reprezentantów szkoły w grach
zespołowych i zawodach sportowych
oraz konkursach przedmiotowoartystycznych,
 zakup nagród, pucharów, medali dla
potrzeb organizowanych zawodów
i konkursów,
 transport uczniów na imprezy
sportowe i edukacyjne promujące


szkołę i halę sportową,
zakup wody źródlanej dla uczestników
zawodów sportowych i imprez
artystycznych
 zakup sprzętu sportowego, pomocy
dydaktycznych, wyposażenia,
 w przypadku darowizny na cel
wskazany przez darczyńcę,
 wydatki związane z obsługą bankową
Nie mniej niż 30% dochodów
przeznaczyć na cele jak niżej:
 zakup usług związanych z organizacją
imprez przedszkolnych dla dzieci
(pikniki, festyny, itp.),
 zakup usług transportowych
związanych z wyjazdami dzieci na
zawody sportowe, wycieczki itp.,
 zakup odzieży okolicznościowej dla
dzieci,
 zakup tkanin na uszycie strojów
okolicznościowych, dekoracji itp.,
 zakup nagród, pucharów, medali na
potrzeby organizowanych konkursów,
festiwali dziecięcych
 zakup sprzętu sportowego, pomocy
dydaktycznych,
 w przypadku darowizny na cel
wskazany przez darczyńcę,
 wydatki związane z obsługą bankową
Nie mniej niż 30% dochodów
przeznaczyć na cele jak niżej:
 zakup usług związanych z organizacją
imprez przedszkolnych dla dzieci
(pikniki, festyny, itp.),
 zakup odzieży okolicznościowej dla
dzieci,
 zakup tkanin na uszycie strojów
okolicznościowych, dekoracji itp.,
 zakup nagród, pucharów, medali
dyplomów na potrzeby
organizowanych konkursów, festiwali
dziecięcych,
 zakup słodyczy na poczęstunek dla
dzieci przy okazji organizacji imprez,
 transport dzieci na imprezy sportowe,
edukacyjne, promujące przedszkole


ze spadków, zapisów
i darowizn na rzecz
jednostki budżetowej,
 dzierżawa powierzchni
reklamowych,
 odsetki od środków na
rachunku,
 z odszkodowań i wypłat za
uszkodzone mienie będące
w zarządzie albo w
użytkowaniu jednostki
budżetowej,
 sprzedaż złomu
 wpływ za najem, dzierżawę
i korzystanie z
pomieszczeń przedszkola
i placu zabaw,

5.

Przedszkole nr 1 im.
Jana Brzechwy
w Działdowie



6.

Przedszkole nr 3
w Działdowie



7.

Przedszkole nr 4
w Działdowie



ze spadków, zapisów
i darowizn w postaci
pieniężnej na rzecz
jednostki budżetowej,
 dzierżawa powierzchni
reklamowych,
 wpływów za najem,
dzierżawę i korzystanie
z pomieszczeń przedszkola
i placu zabaw,
 wpływy ze sprzedaży
złomu,
 odsetki od środków na
rachunku,
 z odszkodowań i wypłat za
uszkodzone mienie będące
w zarządzie albo w
użytkowaniu jednostki
budżetowej

ze spadków, zapisów
i darowizn w postaci
pieniężnej na rzecz
jednostki budżetowej,
 dzierżawa powierzchni
reklamowych,
 z wpływów za najem,
dzierżawę i korzystanie
z pomieszczeń przedszkola
i placu zabaw,
 ze sprzedaży złomu,

zakup sprzętu sportowego, pomocy
dydaktycznych,
 w przypadku darowizny na cel
wskazany przez darczyńcę,
 wydatki związane z obsługą bankową
rachunku
Nie mniej niż 30% dochodów
przeznaczyć na cele jak niżej:
 zakup usług związanych z organizacją
konkursów, pikników, festynów,
imprez przedszkolnych,


odsetek od środków na
rachunku,
 z odszkodowań i wypłat za
uszkodzone mienie będące
w zarządzie albo w
użytkowaniu jednostki
budżetowej


8.

Przedszkole nr 5
w Działdowie

ze spadków, zapisów
i darowizn w postaci
pieniężnej na rzecz
jednostki budżetowej,
 dzierżawa powierzchni
reklamowych,
 wpływów za najem,
dzierżawę i korzystanie
z pomieszczeń przedszkola
i placu zabaw,
 wpływy ze sprzedaży
złomu,
 odsetki od środków na
rachunku,
 z odszkodowań i wypłat za
uszkodzone mienie będące
w zarządzie albo w
użytkowaniu jednostki
budżetowej


§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

zakup odzieży okolicznościowej dla
dzieci,
 zakup tkanin na uszycie strojów
okolicznościowych, dekoracji itp.,
 zakup nagród, pucharów, medali,
dyplomów na potrzeby
organizowanych konkursów, pikników,
festynów dziecięcych,
 zakup słodyczy na poczęstunek dla
dzieci,
 transport dzieci na imprezy sportowe,
edukacyjne promujące przedszkole
 zakup sprzętu sportowego, pomocy
dydaktycznych i naukowych,
 zakup środków czystości, artykułów
biurowych oraz materiałów do
bieżących remontów i napraw,
 drobne remonty i naprawy w budynku
przedszkola i na jej posesji,
 zakup wyposażenia sal oraz innych
pomieszczeń,
 cel wskazany przez darczyńcę
(spadkobiercę) w przypadku
dochodów uzyskanych ze spadków,
zapisów i darowizn,
 remont lub odtworzenie mienia
w przypadku dochodów z
odszkodowań
i wypłat za
utracone lub uszkodzone mienie,
 zakup usług pozostałych niezbędnych
do bieżącego funkcjonowania
przedszkola,
 wydatki związane z obsługą bankową
rachunku,
Nie mniej niż 30% dochodów
przeznaczyć na cele jak niżej:
 zakup usług związanych z organizacją
imprez przedszkolnych (pikniki,
festyny, itp.),
 zakup odzieży okolicznościowej dla
dzieci,
 zakup tkanin na uszycie strojów
okolicznościowych, dekoracji itp.,
 zakup nagród, pucharów, medali,
dyplomów na potrzeby
organizowanych konkursów, festiwali
dziecięcych,
 zakup artykułów spożywczych,
 transport dzieci,


Uzasadnienie
Zmiany w uchwale nr XXIV/216/2016 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
są spowodowane aktualizacją zapisów wyżej wymienionej uchwały w zakresie niezbędnych zmian
dotyczących źródeł oraz przeznaczenia dochodów na wnioski złożone przez jednostki. Zaktualizowano
również nazwy placówek przedszkolnych.

