UCHWAŁA NR IV/60/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia dochodów gromadzonych
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 8 ust. 22 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 223
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077, z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, o których mowa w § 2 - § 4,
gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane z następujących źródeł,
z zastrzeżeniem § 2 - 4:
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 odsetek od wolnych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku,
4) z tytułu oddania składników majątkowych w najem, dzierżawę, użyczenie lub
udostępnienie, na zasadach określonych w odpowiedniej uchwale Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad gospodarowania mieniem
Województwa Podkarpackiego,
5) z tytułu podatku od towarów i usług VAT w związku z korektą współczynnika
i prewspółczynnika za lata poprzednie,
6) z tytułu wpływów z usług kserograficznych,
7) z prowizji towarzystw ubezpieczeniowych od grupowego ubezpieczenia
uczniów (słuchaczy) i pracowników,
8) z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód,
o którym mowa w niniejszej uchwale,
9) z wpłat ze sprzedaży surowców wtórnych oraz złomu,
10) z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej lub
uszkodzonego drewna z terenu jednostki,
11) z tytułu sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego stanowiącego
własność jednostki.

§2
1. Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe:
1) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaśle,
2) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Łańcucie,
3) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mielcu,
4) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Przemyślu,
5) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Rzeszowie,
6) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sanoku,
7) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Stalowej Woli,
8) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju,
9) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie,
- gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane ze źródeł
określonych w ust. 2
2. Źródła dochodów:
1) wskazane w § 1,
2) z opłat za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu, legitymacji
szkolnej oraz innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania,
3) z opłat za korzystanie z internatu szkolnego oraz stołówki szkolnej,
4) z wpływów związanych z organizacją egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie,
5) z tytułu sprzedaży wycofanych książek z księgozbioru biblioteki szkolnej
i materiałów bibliotecznych zbędnych lub z innych powodów nieprzydatnych,
6) ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach pracowni
przedmiotowych.
§3
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie gromadzi na
wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane:
1) ze źródeł wskazanych w § 1,
2) z opłat za wydanie duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia kursu
przez nauczyciela,
3) z odpłatności uczestników za udział:
a) w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach, seminariach
organizowanych przez jednostkę
b) we współorganizowanych przez jednostkę studiach podyplomowych,
c) w innych formach i przedsięwzięciach, których organizacja wynika z
zapisów statutu jednostki,
- w tym za wyżywienie, catering i noclegi,
4) z prowadzenia działalności wydawniczej, w tym również z wydawania opinii
eksperckich, sprzedaży publikacji, sprzedaży praw autorskich do utworów

5)
6)

7)
8)

wytwarzanych przez jednostkę lub utworów wytworzonych przez podmioty
zewnętrzne na zlecenie jednostki;
ze sprzedaży wydawnictw jednostki,
z wpływów z tytułu opracowywania diagnoz problemów i potrzeb
edukacyjnych w szkołach i jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb
projektów dofinansowywanych ze środków z UE – w zakresie prowadzonej
działalności statutowej,
z wpływów z faktycznie zużytych mediów przez najemcę, w przypadkach
o których mowa w § 1 pkt 4,
za usługi reprograficzne świadczone na potrzeby doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
§4

1. Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe:
1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,
2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu,
3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie,
4) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu,
- gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane ze źródeł
określonych w ust. 2
2. Źródła dochodów:
1) wskazane w § 1,
2) z tytułu sprzedaży wycofanych książek z księgozbioru biblioteki, zbędnych
materiałów bibliotecznych i płyt winylowych,
3) z opłat wskazanych w statutach bibliotek pedagogicznych:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia
międzybiblioteczne,
b) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych,
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
f) z wpływów ze świadczonych usług kserograficznych,
g) opłat za wydruki komputerowe,
h) z opłat za wydanie karty bibliotecznej,
i) z opłat za wysłanie kserokopii lub materiałów bibliotecznych do czytelnika
w ramach e-usług świadczonych w ramach projektu „Podkarpackie
e-biblioteki pedagogiczne”, w tym:
 opłata za usługę pocztową lub kurierską,
 opłata za kopertę (paczkę, opakowanie),
§5
Dochody ze źródeł, o których mowa w § 1 - § 4 wraz z odsetkami przeznaczone są
na:
1) cele wskazane przez darczyńcę,
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu
odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) wydatki związane z finansowaniem kosztów działalności związanej
z uzyskiwanymi dochodami,

4) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będącej w użytkowaniu
jednostki,
5) wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz zadań inwestycyjnych,
6) wydatki związane z zakupem materiałów przeznaczonych do żywienia lub
cateringu, w przypadkach o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 pkt 3,
7) wydatki związane z wyposażeniem jednostki w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do wykonywania zadań statutowych,
8) wydatki związane z organizacją przez jednostkę przedsięwzięć oświatowych,
9) wydatki związane z ofertą edukacyjną jednostki,
10) koszty prowadzenia rachunku bankowego i prowizji bankowej.
§6
1. Dyrektorzy wojewódzkich oświatowych jednostek budżetowych opracowują
projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych wraz z uzasadnieniem,
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf i przekazują Zarządowi Województwa
w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej.
2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków
z nich finansowanych sporządzany jest w trybie określonym jak dla uchwały
budżetowej Województwa Podkarpackiego.
3. Dokonywanie zmian w planie finansowym następuje w trybie przewidzianym jak
dla budżetu Województwa Podkarpackiego.
§7
1. Dyrektorzy wojewódzkich jednostek oświatowych budżetowych mogą
występować z wnioskiem o zmianę planu finansowego.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego w przypadku przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej lub Sejmik Województwa Podkarpackiego – w przypadku zwiększeń
planu.
3. O dokonanych zmianach powiadamia się dyrektorów jednostek.
4. Dyrektorzy jednostek przesyłają zmieniony i podpisany plan finansowy na koniec
miesiąca, w którym dokonano zmian.
§8
Traci moc uchwała nr L/963/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe zmienionej uchwałą nr VIII/107/11 z
dnia 18 kwietnia 2011 r., uchwałą nr LI/1047/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., uchwałą nr
XIX/327/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz uchwałą nr LII/860/18 z dnia 23 kwietnia
2018 r.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

