
UCHWAŁA NR XXV/233/2020  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska, uchwala co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 styczna 2021 roku likwiduje się wydzielony rachunek dochodów następujących jednostek 
budżetowych: 

1) Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie, 

2) Publicznego Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek„ w Pleszewie, 

3) Publicznego Przedszkola nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie, 

4) ZSP nr 1 w Pleszewie, 

5) ZSP nr 2 w Pleszewie, 

6) ZSP nr 3 w Pleszewie, 

7) ZSP w Kowalewie, 

8) ZSP w Lenartowicach, 

9) ZSP w Taczanowie Drugim. 

§ 2. Traci moc uchwała III/27/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
określenia jednostek budżetowch gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach, ze zmianami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 15 października 2020 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła możliwość gromadzenia
dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe o ile organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie stosowną uchwałę. Uchwała taka została podjęta,
a wydzielony rachunek był rachunkiem pomocniczym oświatowych jednostek budżetowych.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów spowodowane jest zamiarem
ujednolicenia ewidencji księgowej (sprawozdawczość budżetowa, centralizacja VAT). Zmiana ma charakter
porządkowy, ponieważ część wydatków m.in. za zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, czy
energię elektryczną jest płacona z budżetu podstawowego placówki, a część z wydzielonego rachunku
dochodów. Po likwidacji wydzielonego rachunku dochodów płatności te będą ponoszone tylko z budżetu
podstawowego.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.
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