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UCHWAŁA NR 536/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy
Karpacz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2021 r. likwiduje się wydzielony rachunek dla gromadzenia
dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Karpacz utworzony na podstawie uchwały nr
XLIX/482/10 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia
jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów oraz
źródeł dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych
1) Przedszkole w Karpaczu,
2) Szkoła Podstawowa w Karpaczu.
§ 2. 1. Likwidacja rachunku dochodów jednostek oświatowych o których mowa w §1
dokonana zostanie poprzez zamknięcie z dniem 31 grudnia a 2021 roku rachunku bankowego
prowadzonego w celu gromadzenia i wydatkowania dochodów jednostki.
2. Niewykorzystane środki na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostałe na wydzielonym
rachunku dochodów, podlegają przekazaniu na rachunek budżetu Gminy Karpacz, natomiast
należności i zobowiązania przejmuje odpowiednia jednostka budżetowa, przy której dział
rachunek.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr XLIX/482/10 Rady Miejskiej
Karpacza z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów oraz źródeł dochodów
jednostek i wydatków nimi finansowanych ze zmianami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza
Irena Seweryn
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 305 ze zm.), samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe, mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w
uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego o ile organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje stosowną uchwałę. Uchwała taka została podjęta w
2010 roku i zmieniona w 2017 roku, a wydzielony rachunek był rachunkiem pomocniczym
oświatowych jednostek budżetowych Gminy Karpacz.
W międzyczasie zmianie uległy przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz
przepisy oświatowe w zakresie sposobu naliczania dotacji dla szkół i oddziałów przedszkolnych.
Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany, zasadna jest likwidacja wydzielonych rachunków
dochodów działających przy jednostkach oświatowych w celu ujednolicenia ewidencji księgowej,
co w sposób przejrzysty pozwoli wyliczyć wskaźnik dla celów podatku VAT. Realizowane
dochody i związane z tym wydatki zostaną ewidencjonowane w planie finansowym jednostek
budżetowych, przy której działały wydzielone rachunki dochodów, co wpłynie również na
zwiększenie dochodów i wydatków bieżących Gminy Karpacz.
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