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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1542),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

Przedszkola publiczne każdego roku mają obowiązek sporządzenia planu finansowego, nazywanego
również budżetem placówki. Stanowi on dokument, w którym jednostka budżetowa ujmuje ogół
dochodów i wydatków w następnym roku budżetowym.
Coroczne przygotowywanie planu finansowego jest niezwykle istotne, gdyż przedszkola publiczne
mogą prowadzić gospodarkę finansową tylko w granicach ustalonego planu, a jego naruszenie
stanowi zarazem naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Odpowiedzialni za sporządzenie planów finansowych są dyrektorzy przedszkoli. Mając powyższe na
uwadze, należy dołożyć wszelkich starań, aby przygotowywane plany były poprawne.
Zasady sporządzania planu
Plan finansowy sporządzany jest na okres roku budżetowego, który dla przedszkoli publicznych
pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i stanowi część budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W
związku z tym projekt planu powinien być przygotowany przez przedszkole zgodnie z wytycznymi
organu prowadzącego jednostkę. Należy jednak zauważyć, że choć o trybie prac nad planem
finansowym placówki decyduje organ prowadzący, to terminy sporządzenia jego projektu zostały
określone z góry w Ustawie o finansach publicznych.
Zgodnie z nimi do 15 listopada każdego roku budżetowego wójt, burmistrz oraz prezydent miasta
powinni złożyć radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej sporządzony projekt uchwały
budżetowej. Projekt ten nie stanowi automatycznie projektu planu finansowego.
W terminie siedmiu dni od daty przekazania projektu uchwały budżetowej przedmiotowy organ ma
obowiązek przekazać przedszkolu niezbędne informacje do przygotowania projektu planu
finansowego na rok następny. W przypadku gdy gmina przedstawi projekt uchwały budżetowej 15
listopada, przedszkole powinno zatem uzyskać od organu prowadzącego informacje niezbędne do
przygotowania projektu planu finansowego w terminie do 22 listopada.
Przekazywane przez gminę informacje dotyczą kwot dochodów i wydatków budżetowych przyjętych
w projekcie uchwały budżetowej. W dziale dochody ujmowane są planowane kwoty dochodów
bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji.
Dochodami bieżącymi są dochody, które nie są kwalifikowane jako dochody majątkowe.

