
DRUK NR 3 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ………….. 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia … … 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów. 

 

 Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. W uchwale Nr LXV/476/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów zmienionej uchwałą 

Nr XXX/290/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza się zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Tworzy się wydzielone rachunki dochodów dla gromadzenia dochodów przez 

jednostki budżetowe Gminy Chełmża: 

1) Szkołę Podstawową w Grzywnie; 

2) Szkołę Podstawową im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach; 

3) Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Źródłem dochodów dla każdego z wydzielonych rachunków dochodów będą: 

1) opłaty za korzystanie z posiłków; 

2) środki pomocy społecznej na dożywianie dzieci; 

3) wpłaty osób i podmiotów z przeznaczeniem na dożywianie uczniów; 

4) opłaty wnoszone przez pracowników korzystających z posiłków zgodnie 

z zarządzeniem dyrektora szkoły; 

5) opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych; 

6) wpłaty z zorganizowanych konkursów, aukcji i innych imprez dochodowych; 

7) darowizny w postaci pieniężnej; 

8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 

dochodów; 

9) opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych; 

10) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża i kierownikom 

jednostek wymienionych w § 1 uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Podlaszewska 

kierownik ZEAS 

 

 

 



DRUK NR 3 

UZASADNIENIE  

 

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

jednostki oświatowe Gminy Chełmża prowadzą wydzielone rachunki dochodów, na 

których gromadzą dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego. 

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Sławkowie należy uchwałę dostosować do jednostek, które 

aktualnie prowadzą wydzielone rachunki dochodów. 

Dodatkowo do katalogu źródeł dochodów wprowadza się opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego pobierane na podstawie uchwały Nr XLV/281/21 Rady 

Gminy Chełmża z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chełmża.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


