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ZARZĄDZENIE Nr 2221/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 03.09.2019 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych
dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506, 1309 i 1571) zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla
wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr

projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
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, 1309 i 1571), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511 i 1571), w związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 869 i 1622) oraz art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2019 r. poz. 1287) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) samorządowej jednostce budżetowej – należy przez to rozumieć jednostkę budżetową
prowadzoną przez Gminę Miejską Kraków, która prowadzi działalność określoną w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
i została wymieniona w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009
r . o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm).
§ 2. Samorządowe jednostki budżetowe, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały, mogą gromadzić, na wydzielonym rachunku, dochody pochodzące ze źródeł
określonych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz ze źródeł, o których mowa
w § 3 i 4 niniejszej uchwały.
§ 3. Źródłami dochodów gromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym przez
samorządowe jednostki budżetowe są wpływy z tytułu:
1) wpłat pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku
w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów
śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
2) wpłat pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych
oraz sportowo - rekreacyjnych;
3) wpłat pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć
edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
4) wpłat pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
5) wpłat dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych
realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
6) nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach
konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
7) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 1-5.

§ 4. Źródłami dochodów gromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym przez
samorządowe jednostki budżetowe są wszelkie wpływy z tytułu:
1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej
jednostki budżetowej, a w szczególności z czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu
wynajmu:
a) pomieszczeń i innych powierzchni znajdujących się w budynkach,
w szczególności sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych,
pomieszczeń kuchni i stołówki – z wyłączeniem mieszkań służbowych;
b) ścian budynku i ogrodzeń;
c) pozostałej infrastruktury, w tym obiektów sportowych (w szczególności boisk, hal
sportowych) oraz terenu i innych zabudowań wokół samorządowej jednostki
budżetowej;
2) opłat za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia, w szczególności urządzeń
i sprzętu sportowego, sprzętu informatycznego;
3) udostępniania mienia, o którym mowa w pkt 1, w celu umieszczenia reklamy;
4) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności:
a) usług szkoleniowych,
b) usług noclegowych i żywieniowych na rzecz osób prawnych i fizycznych,
a w przypadku burs i internatów wyłącznie w okresie ferii letnich i zimowych.
5) odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku
młodzieżowym;
6) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
7) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 1-6;
8) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia podatku VAT w zakresie
działalności prowadzonej na tym rachunku;
9) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół
artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty
nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za
uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego;
10) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących
kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu
zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub
niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
§ 5. 1. Dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe:
1) zgodnie z ustawą o finansach publicznych są przeznaczone na:
a) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców w przypadku uzyskiwania
dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 pkt 1) ww. ustawy;
b) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów, o których
mowa w art. 223 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy;
c) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki
budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe, w przypadku dochodów, o których
mowa w art. 223 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy;
2) zgodnie z § 3 niniejszej uchwały są przeznaczone na:
a) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych
i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów
naukowych oraz kolonii i wczasów;

b) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
c) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportoworekreacyjnych;
d) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
e) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych
realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
3) zgodnie z § 4 niniejszej uchwały są przeznaczone na:
a) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę
budżetową dochodów wymienionych w § 4; w szczególności wydatków
związanych z mediami oraz remontami;
b) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
c) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze
głosowania przez uczniów;
d) inne cele związane z działalnością podstawową samorządowej jednostki
budżetowej;
e) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
f) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez
kontrahentów, zapłatę podatku VAT wynikającego z tytułu korekt (zarówno
podatku należnego jak i naliczonego), zapłatę ewentualnych odsetek z tytułu tych
korekt oraz ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania
zobowiązań podatkowych;
g) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych ze środków pochodzących od
rodziców ucznia bądź innej publicznej szkoły podstawowej lub szkoły
artystycznej.
2. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku są przeznaczone na wydatki
związane z bankową obsługą rachunku, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.
3. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wydzielonym rachunku
dochodów przy użyciu służbowej karty płatniczej odbywa się na zasadach określonych
w Zarządzeniu właściwym w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków
z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz miejskich jednostek organizacyjnych i osób prawnych
a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
§ 6. Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
stanowią dochód tego rachunku i mogą być wydatkowane na cele wskazane w § 5 niniejszej
uchwały.
§ 7. Kwoty pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony
pozostające w wyniku rozliczenia podatku VAT na wydzielonym rachunku bankowym są
wykorzystywane na realizację kolejnych wydatków tego rachunku.
§ 8. Sposób i tryb sporządzania projektów planów finansowych i planów finansowych
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz
sposobu ich zatwierdzania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała Nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia
2018 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września
2019 roku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:
- 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
użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe
Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa:
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
3) przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być
przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych oraz
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Za ustalony w projekcie uchwały sposób i tryb dokonywania zmian w planach
finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych podnoszą odpowiedzialność kierownicy jednostek budżetowych.
Jednocześnie zaproponowane regulacje stwarzają kierownikom jednostek możliwość
efektywniejszego dysponowania środkami finansowymi gromadzonymi na wydzielonym
rachunku.
Konieczność przygotowania nowego projektu uchwały podyktowana jest:
1. zmianą art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.
zm.), w którym dodano ust. 3 wskazujący na możliwość gromadzenia dochodów
samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku
dochody pochodzące z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach
kształcenia zawodowego.
2. dostosowaniem wykazu samorządowych szkół - w stosunku do uchwały
Nr CVIII/2823/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie
źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków
dochodów samorządowych jednostek budżetowych nastąpiły zmiany w wykazie
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
które mogą gromadzić środki na wydzielonym rachunku dochodów. Wykaz ten
stanowi załącznik do obecnie obowiązującej uchwały, który należy zaktualizować.

Zmiany w wykazie samorządowych szkół związane są m.in. z zapisem art. 193 ust. 1
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, iż z dniem 1 września
2019 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe
gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum
ogólnokształcącym oraz podjętymi uchwałami Rady Miasta Krakowa w sprawie:
a) wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21,
Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr
10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz
utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie,
b) utworzenia Zespołu Szkół i
i Słabowidzących” w Krakowie,

Placówek

pn.

„Centrum

dla

Niewidomych

Ponadto proponuje się wprowadzić możliwość wydatkowania środków
zgromadzonych na wydzielonym rachunku na realizację programów edukacyjnych
opracowanych i wybranych przez uczniów w drodze głosowania.
Przedmiotowa Uchwała pozostanie bez wpływu na wydatki Miasta. Nie wymaga
zwiększenia zatrudnienia, nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na
funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa oraz nie będzie powodować w przyszłości
dodatkowych kosztów.

