
           

UCHWAŁA NR VI /50/    / 2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 05 września 2022 roku 
 

w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i 
trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i 
dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada 
Powiatu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustala się wykaz jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody pochodzące: 
 

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

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w 
zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej; 

3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia 
zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących 
kształcenie zawodowe  

w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Określa się przeznaczenie dochodów własnych wraz z odsetkami gromadzonych 
przez jednostki budżetowe ,o których mowa w  ust.1 na: 
 

1) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę; 
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów 

wymienionych w  ust. 1 pkt  2; 
3) wydatki związane z wykonaniem usług w ramach kształcenia zawodowego, z 

wyłączeniem wydatków na finansowanie wynagrodzeń osobowych. 
 

§ 2 
1. Ustala się wykaz  jednostek budżetowych  powiatu ciechanowskiego, które mogą  
    gromadzić dochody własne inne niż wymienione w § 1 ust. 1, na wyodrębnionych  
    rachunkach bankowych w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. Określa się, że źródłami dochodów własnych dla jednostek budżetowych powiatu  
    ciechanowskiego wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały są środki finansowe  
    uzyskane z tytułu odpłatności za produkty spożywcze wykorzystywane do  
przygotowania   
    posiłków (wsad do kotła). 
3. Dochody o których mowa w ust 2 przeznacza się na zakup produktów 
spożywczych  
    niezbędnych do przygotowania posiłków. 
 



§ 3 
1. W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Powiatu, 

Zarząd Powiatu przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 
działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
Oświatowe informacje niezbędne do opracowania planów finansowych 
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

2. Kierownicy jednostek budżetowych sporządzają i składają zatwierdzone przez 
siebie projekty planów finansowych rachunku dochodów przy projektach planów 
finansowych jednostki budżetowej Zarządowi Powiatu w terminie 30 dni od 
otrzymania informacji, nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego 
rok budżetowy. 

3. Projekt planu finansowego wraz z objaśnieniami sporządza się w 
szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej . 

4. Zarząd Powiatu weryfikuje złożone projekty w szczególności w zakresie 
prawidłowości zawartych w nich danych w zakresie  planowanych źródeł 
dochodów i przeznaczenia wydatków w świetle postanowień art. 223 ustawy o 
finansach publicznych i zasad wynikających z niniejszej uchwały, w przypadku 
stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany informując 
kierownika jednostki w terminie 7 dni od otrzymania projektu planu 
finansowego. 

5. Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych, o których mowa w 
załącznikach nr 1 i nr 2 w zakresie rachunku dochodów w roku budżetowym  
jest plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

6. W roku budżetowym kierownik jednostki budżetowej w miarę potrzeb zwraca 
się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie dokonania  zmian w planie 
finansowym rachunku dochodów. 

7. Jeżeli projektowane zmiany planu rachunku dochodów i wydatków nimi 
finansowanych powodują zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot 
dochodów i wydatków zawartych w tym planie, kierownik jednostki zwraca się 
do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie dokonania zmian. 

8. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu odpowiedni projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

9. O zmianach planu rachunku dochodów i wydatków dokonanych uchwałą Rady 
Powiatu, Zarząd Powiatu informuje kierownika jednostki budżetowej w terminie 
7 dni od podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej; kierownik 
jednostki budżetowej dokonuje zmiany planu zgodnie z przedstawioną 
informacją. 

 
§ 4 

Traci moc uchwała Nr VI/39/282/2021 Rady Powiatu z dnia   27 września 2021 roku 
w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i 
trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych i 
dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 
 



§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku. 

 
 

 
 
 
        Przewodniczący 
             Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
 
                     Sławomir Morawski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 1 
        do uchwały Nr VI/ 50/    /2022 
        Rady Powiatu 
Ciechanowskiego 
        z dnia 05 września 2022 r. 
 
 
 

WYKAZ  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH  POWIATU CIECHANOWSKIEGO,  
 KTÓRE  MOGĄ  POZYSKIWAĆ DOCHODY  I GROMADZIĆ  JE  NA  

WYDZIELONYM  RACHUNKU  ( ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH 
PUBLICZNYCH) 

 
1. I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie. 
2. Zespół Szkół  Nr 1 w Ciechanowie. 
3. Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie. 
4. Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie. 
5. Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Ciechanowie. 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.   
7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  nr 2 

        do uchwały Nr VI/ 50/     /2022 
                 Rady Powiatu Ciechanowskiego 
        z dnia 05 września 2022 r. 
 
 
 

WYKAZ  JEDNOSTEK  BUDŻETOWYCH  POWIATU CIECHANOWSKIEGO,  
 KTÓRE  MOGĄ  POZYSKIWAĆ DOCHODY  I GROMADZIĆ  JE  NA  

WYDZIELONYM  RACHUNKU  ( ART. 223 UST. 2 USTAWY O FINANSACH 
PUBLICZNYCH)  

 
 

1.Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.   
2.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie 

 
 
 


