
- PROJEKT – 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ...................................................... 

 
 
 

zmieniająca uchwałę 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 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.), art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 
W uchwale 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. oraz uchwałą nr LI/1047/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r. załącznik do uchwały 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 



 
Załącznik do uchwały nr 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia   

 
 

Jednostki budżetowe, dla których tworzy się rachunek dochodów  
 

     Lp. Nazwa jednostki budżetowej 

1.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Przemyślu 

2.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Jaśle 

3.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Sanoku 

4.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Łańcucie 

5.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Mielcu 

6.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Stalowej Woli 

7.  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Rzeszowie 

8.  Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie 

9.  Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 

10.  Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

11.  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 

12.  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 

13.  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego 
w Przemyślu 

14.  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu 

 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Samorządowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: 
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. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności: 
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; 
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; 
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; 
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
 
Dochody gromadzone przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe 

prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego określa uchwała nr 
L/963/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r., zm. 
uchwała nr VIII/107/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz uchwała nr LI/1047/14 z dnia 5 
sierpnia 2014 r. 

Proponowane zmiany  mają charakter porządkujący i mają związek 
z zakończeniem likwidacji  prowadzonych przez Województwo Podkarpackie 
zakładów kształcenia nauczycieli.  

 


