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Projekt budżetu miasta Lublin – 2016 

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane 

 Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 
z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 
oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale                  
nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych 
rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.). 

W 2016 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, 
przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkole artystycznej, 
centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach szkolnych oraz 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. 

Zgodnie z ww. uchwałą w projekcie budżetu miasta na 2016 rok dochody gromadzone na 
wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 33.985.800 zł. Zaproponowane 
dochody pochodzić będą głównie z:  
- opłat za wyżywienie, 
- opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo 

– wychowawcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane   
w wymiarze 5 godzin dziennie, 

- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych),        
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania), 
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji), 
- odsetek bankowych, 
natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:   
- zakup środków żywności,  
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, 

konserwacje, ochrona obiektu), 
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo),  
- zakup środków dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, sprzęt 

sportowy), 
- zakupy inwestycyjne (m.in.: wyposażenie kuchni, sprzęt biurowy, urządzenia na place zabaw), 
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę. 
 
 
 
 
 
 

 


