
UCHWAŁA NR IV/51/16/2014
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe

jednostki budżetowe Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się wykaz oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się źródła, z których dochody gromadzone są na wydzielonym rachunku:

1) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz oświatowej jednostki budżetowej,

2) wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu oświatowej jednostki 
budżetowej,

3) wpłaty za zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym,

4) wpłaty za powtarzanie roku,

5) wpłaty za egzaminy wstępne,

6) wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia,

7) wpływy z tytułu organizacji konkursów przedmiotowych dla dzieci i młodzieży,

8) opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów,

9) odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i pracowników w stołówkach,

10) odpłatność za zakwaterowanie w internatach,

11) wpływy ze sprzedaży materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, książek, publikacji i wydawnictw,

12) wpływy za usługi poligraficzne, wydawnicze, redakcyjne i kserograficzne,

13) wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

14) wpływy z tytułu obsługi administracyjno-technicznej szkoleń i konferencji organizowanych na terenie 
oświatowej jednostki budżetowej przez inne podmioty,

15) wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych oraz wypożyczeń 
międzybibliotecznych,

16) wpłaty za wypożyczenie materiałów audiowizualnych,

17) wpłaty w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

18) wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

19) wpłaty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

20) wpływy z wpłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów,

21) wpływy ze szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

22) wpłaty za organizację nauki pływania,
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23) wpływy za organizację zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych oraz szkoleń na terenie basenu 
i oświatowej jednostki budżetowej przez kluby sportowe, instytucje i osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą,

24) wpłaty za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe,

25) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej 
nauki zawodu przez oświatowe jednostki budżetowe,

26) wpływy z organizacji imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, oświatowym, rozrywkowym, 
sportowym i wypoczynku,

27) grzywny, mandaty, kary, nawiązki uzyskiwane w oparciu o decyzje sądu lub prokuratury,

28) nagrody pieniężne otrzymywane za udział w konkursach i zawodach sportowych,

29) wpłaty i dopłaty za praktyczną naukę zawodu,

30) prowizje towarzystw ubezpieczeniowych,

31) odsetki od nieterminowego regulowania należności pozabudżetowych,

32) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych,

33) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za opłacone media poniesionych z wydzielonego rachunku gromadzenia 
dochodów w związku z użyczeniem, najmem, dzierżawą oraz udostępnianiem pomieszczeń dla innych 
użytkowników,

34) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za utrzymanie budynku poniesionych z wydzielonego rachunku gromadzenia 
dochodów w związku z użyczeniem, najmem, dzierżawą oraz udostępnianiem pomieszczeń dla innych 
użytkowników,

35) wpłaty z tytułu rozliczenia podatku VAT.

§ 3. Dochody uzyskiwane ze źródeł określonych w § 2 przeznacza się na:

1) cele wskazane przez darczyńcę,

2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt 2,

3) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych pracowników.

§ 4. Określa się sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania:

1) kierownicy oświatowych jednostek budżetowych wymienionych w załączniku do uchwały opracowują projekty 
planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych i przekazują w terminie określonym dla 
opracowania projektu budżetu na dany rok budżetowy,

2) projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych sporządzane są w szczegółowości: 
dział, rozdział, paragraf,

3) plany finansowe dochodów i wydatków nimi finansowanych zweryfikowane pod względem zgodności 
z uchwałą oraz zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego stanowią podstawę gospodarki finansowej,

4) kierownicy oświatowych jednostek budżetowych mogą występować z wnioskiem o zmianę planu finansowego,

5) zmiana jest zatwierdzana przez Zarząd Województwa Śląskiego w przypadku przesunięć pomiędzy 
paragrafami klasyfikacji budżetowej albo Sejmik Województwa Śląskiego – w przypadku zwiększeń planu,

6) o dokonanych zmianach powiadamia się kierowników oświatowych jednostek budżetowych,

7) kierownicy oświatowych jednostek budżetowych przesyłają zmieniony i podpisany plan finansowy na koniec 
miesiąca, w którym dokonano zmian.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/56/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku 
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa 
Śląskiego, zmieniona uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego: Nr IV/12/10/2011 z dnia 29 sierpnia 
2011 roku, Nr IV/19/16/2012 z dnia 12 marca 2012 roku, Nr IV/25/15/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku oraz Nr 
IV/39/15/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Andrzej Gościniak
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załącznik do uchwały 

Nr IV/51/16/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 2 czerwca 2014 roku 

 
Lista placówek oświatowych, które mogą gromadzić dochody 

na wydzielonym rachunku: 
 

1) Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, 

2) Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, 

3) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach, 

4) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, 

5) Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, 

6) Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, 

7) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

8) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, 

9) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, 

10) Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach, 

11) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, 

12) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, 

13) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej, 

14) Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach-Zdroju, 

15) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 

16) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, 

17) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, 

18) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, 

19) Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, 

20) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie, 

21) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, 

22) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, 

23) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu 

24) Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej, 

25) Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, 

26) Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, 

27) Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, 

28) Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii 

„Kubalonka” w Istebnej, 

29) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, 

30) Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. 
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