
UCHWAŁA NR XXXIV480/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów oraz ich 
przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 

zatwierdzanie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)  Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje :  

§ 1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych, prowadzonych przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Chrobrego w Kołobrzegu, 

ul. Portowa 37; 
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 15; 
3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu, 

ul. Kupiecka 1; 
4) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu, 

ul. Arciszewskiego 20; 
5) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu, ul. Poznańska 9; 
6) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu, ul. Okopowa 1a; 
7) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu, 

ul. Bogusława X 22; 
8) Szkoła Podstawowa Nr. 9 w Kołobrzegu ul. Lwowska 7; 
9) Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima 

w Kołobrzegu, ul. Zygmuntowska 38; 
10) Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu, 

ul. Borzymowskiego 8, 
11) Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori  w Kołobrzegu, ul. Unii Lubelskiej 23; 
12) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kołobrzegu, ul. Radomska 22a; 
13) Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu, 

ul.Kościuszki 9; 
14) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu, ul. Bogusława X 17; 
15) Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu,  ul. Bociania 4a; 
16) Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu, ul. Okopowa 4. 

§ 2. Dochody w jednostkach budżetowych wymienionych w § 1 mogą pochodzić 
z następujących źródeł : 
1) spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; 
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub 

użytkowaniu jednostki budżetowej; 
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3) wpływów z najmu i dzierżawy sal lekcyjnych, innych pomieszczeń, obiektów sportowych 
i sprzętu szkolnego; 

4) wpływów z organizowanych kiermaszów, festynów, imprez oświatowych, kulturalnych 
i sportowych, aukcji, kwest i akcji charytatywnych; 

5) wpływów ze świadczonych krótkoterminowych usług noclegowych; 
6) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej; 
7) opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji; 
8) wpływów z tytułu odpłatności za wycieczki organizowane dla uczniów; 
9) wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych, z likwidacji zbędnego mienia, będącego 

w użytkowaniu szkół i przedszkoli; 
10) wpływów z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych za 

wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych, w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów 
żywnościowych; 

11) wpływów z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci 
uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych korzystających z usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających 
poza podstawę programową; 

12) wpływ z odpłatności ponoszonych przez pracowników przedszkoli za wyżywienie; 
13) odsetek od nieterminowych wpłat należności od umów najmu; 
14) odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dochodów; 
15) odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i pobyt dziecka 

w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej; 
16) wpływów z tytułu kosztów upomnienia za wystawienie wezwań do zapłaty; 
17) wpływów z tytułu upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego; 
18) wpływów z odpłatności za wydane dodatkowe karty do logowania w systemie obecności 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 
§ 3. Dochody jednostek budżetowych określone w § 2 przeznacza się na pokrycie 

bieżących kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych, a w szczególności na: 
1) pokrycie bieżących kosztów związanych z uzyskiwaniem dochodów, o którym mowa 

w § 2, w tym podatku VAT i podatku od nieruchomości; 
2) naprawy i remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu; 
3) zakup materiałów i wyposażenia; 
4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane 

z poszerzeniem oferty edukacyjnej; 
5) nagrody dla uczniów; 
6) pokrycie kosztów związanych z wymianą międzynarodową dzieci i młodzieży; 
7) pokrycie kosztów organizacji uroczystości szkolnych i przedszkolnych; 
8) pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem; 
9) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę; 
10) pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na wycieczki organizowane przez szkoły 

i przedszkola; 
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11) zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do 
przedszkola oraz pracowników korzystających z żywienia; 

12) pokrycie kosztów zakupu posiłków od podmiotów prowadzących żywienie dzieci 
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych; 

13) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego. 
§ 4. 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie środków 

gromadzonych na rachunku wydzielonym jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków  
sporządzony w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,  zgodny 
z Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg. 

2. Plan finansowy środków gromadzonych na rachunku wydzielonym jest sporządzony 
zgodnie z procedurami w sprawie uchwalenia budżetu miasta, przyjętych w odrębnej 
uchwale. 

3. Projekt planu finansowego środków gromadzonych na rachunku wydzielonym Dyrektor 
jednostki budżetowej przedkłada do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg. 

§ 5. Zmiany w planach finansowych środków gromadzonych na rachunku wydzielonym, 
zatwierdza Rada Miasta, na wniosek Dyrektora jednostki. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/577/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 
20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia 
źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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