UCHWAŁA NR LXXII/706/05
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 marca 2005 r.

w sprawie rachunku dochodów własnych oświatowych i oświatowo – wychowawczych
jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203/ i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/; art. 18a, ust. 3
i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15
poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123
poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703/ Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1.
Jednostki budżetowe wymienione w załączniku do niniejszej uchwały mogą
gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:
1/ z wynajmu :
a/ sal lekcyjnych i sal gimnastycznych (w czasie wolnym od zajęć programowych
w szkołach i placówkach oświatowych ) oraz
innych pomieszczeń
w budynkach jednostek - z wyłączeniem mieszkań służbowych,
b/ urządzeń i sprzętu sportowego,
c/ ścian budynku i ogrodzeń na reklamy,
d/ terenu i zabudowań wokół jednostki,
2/ z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów,
sprawdzanie kwalifikacji,
3/ z innej działalności (np. kwesty, zbiórki makulatury),
4/ z odsetek od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych,
5/ ze świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych, w tym
szkoleniowych i informacyjnych,
w wysokości 95 % wpływów.
§ 2.
Jednostki budżetowe wymienione w załączniku do niniejszej uchwały mogą
gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane z tytułu organizowania
dla dzieci i młodzieży:
1/ wypoczynku w okresie wakacji letnich i zimowych,
2/ wyjazdów śródrocznych,

- 23/ obozów, seminariów i warsztatów naukowych,
4/ wymiany międzynarodowej,
5/ imprez, w tym sportowo – rekreacyjnych,
6/ zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
§ 3.
Dochody własne jednostek budżetowych, o których stanowi § 1 i § 2 mogą być
przeznaczone na finansowanie:
1/ wydatków związanych z uzyskaniem dochodów,
2/ podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostki,
3/ wydatków inwestycyjnych,
4/ wzbogacenia oferty edukacyjnej,
5/ rozszerzenia zakresu usług wychowawczych i opiekuńczych,
6/ kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych tych jednostek.
§ 4.
Zwiększa się plan wydatków placówek w 2005 roku o kwoty, które zostały
odprowadzone przez te placówki ze środka specjalnego do budżetu Miasta.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6.
Tracą moc uchwały:
1/ Nr LXX/602/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie środków
specjalnych oświatowych, oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych jednostek
budżetowych prowadzonych przez Miasto Kraków,
2/ Nr CXVII/1081/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXX/602/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie
środków specjalnych oświatowych , oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych
jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Kraków.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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