
Uchwała nr IX / 79 / 2003

Rady Powiatu w Chełmnie

z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie: utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.

na podstawie art. 21, ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 155 z 1998 roku, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1

Utworzyć środek specjalny przy:

1. Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie,

2. Zespole Szkól nr 2 w Chełmnie,

3. Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,

4. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,

5. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie.

§ 2

1.  Źródłem  dochodu  dla  środka  specjalnego  jednostek  budżetowych  wymienionych  w  §  1  są 

dochody pochodzące z odpłatności za prowadzoną uboczną działalność administracyjno- usługową, 

a w szczególności:

-1 wpływu z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i internatach,

-2 spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

-3 wpływy z tytułu organizowanych kursów i szkoleń,

-4 odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w 

użytkowanie bądź zarząd,

-5 wpływy z odpłatności za miejsce w internacie,

-6 wpływy z organizowanych imprez kulturalnych, zawodów sportowych i olimpiad,

-7 wpływy z tytułu podpisanych porozumień lub umów na wypłacanie stypendiów dla uczniów 

uczęszczających do szkoły lub placówki,

-8 wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie produkcji i usług,

2. Źródłem dochodu dla środka specjalnego jednostek organizacyjnych powiatu wymienionych w § 



1  może  być  dochód  z  mienia  oddanego  jednostce  do  dysponowania  na  podstawie  odrębnych 

przepisów.

§ 3

Środki finansowe w formie środka specjalnego mogą być przeznaczone na realizację wydatków 

bieżących, a w szczególności na:

-1 wyżywienie słuchaczy w ramach wnoszonej odpłatności,

-2 wydatki związane z działalnością kursową, szkoleniową,

-3 wydatki na pokrycie kosztów usług poligraficznych,

-4 prowadzenie bieżących remontów pomieszczeń,

-5 zakup opału,

-6 zakup wyposażenia,

-7 zakup pomocy dydaktycznych, zbiorów bibliotecznych,

-8 wynagrodzenia,

-9  stypendia  realizowane  na  podstawie  podpisanych  porozumień  lub  umów  na  wypłacanie 

stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki,

-10 zakup materiałów do produkcji i usług.

§ 4

Koszty  działalności,  której  przychód  tworzy  środek  specjalny  nie  mogą  być  finansowane  ze 

środków przeznaczonych na bieżącą działalność Jednostki.

§ 5

1.  Środki  pieniężne  zgromadzone  na  rachunku  środków  specjalnych  oddae  się  do  dyspozycji 

Jednostki.

2.  Do  dysponowania  środkami  specjalnymi  upoważnia  się  odpowiednio  Dyrektorów Jednostek 

wymienionych w § 1.

§ 6

Obsługę finansowo-księgową środków specjalnych prowadzą odpowiednio Jednostki wymienione 

w § 1.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Jednostek wymienionych w § 1.



§ 8

Z dniem 29 października uchyla się uchwałę nr XI/47/1999 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 

listopada  1999  roku  w  sprawie  utworzenia  środków  specjalnych  w  jednostkach  oświatowych, 

zmienioną:

- uchwałą nr XII/56/1999 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r,

- uchwałą nr XVII/73/2000 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 17 maja 2000 r,

- uchwałą nr XXXII/173/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 5 grudnia 2001 r,

- uchwałą nr XXXIII/177/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 28 grudnia 2001 r,

- uchwałą nr XLI/262/2002 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 4 października 2002 r,

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


