
Uchwała Nr VI/35/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia  30  marca  2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych
Gminy Świlcza, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych
dochodów oraz ich przeznaczenia a także sposobu i tryb sporządzania planu
finansowego tych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
                                             w tym planie i jego zatwierdzania.

Na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy stanowi,

co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/448/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Świlcza, które

gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia

a także sposobu i tryb sporządzania planu finansowego tych dochodów i wydatków nimi

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i jego zatwierdzania § 2 otrzymuje

brzmienie:

„§ 2. 1. Na wydzielonym rachunku dochodów jednostki gromadzą dochody pochodzące
  z następujących źródeł:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w

zarządzie albo użytkowaniu jednostki;
3) z opłat za żywienie wpłaconych przez rodziców uczniów i wychowanków

przedszkola,

4) z czynszu najmu lub dzierżawy pomieszczeń jednostki;

5) z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych;

6) odsetek od dochodów gromadzonych na tym rachunku.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na:

1) finansowe wspomaganie realizacji celów statutowych jednostki, w tym zakup

pomocy dydaktycznych, materiałów i usług;

2) cele wskazane przez darczyńcę;

3) nabycie, odtworzenie lub naprawę utraconego lub uszkodzonego mienia

jednostki;

4) wykonywanie remontów, napraw i inwestycji;

5) finansowanie działalności stołówek szkolnych i w przedszkolach;
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6) finansowanie wydatków związanych z obchodami w jednostce świąt

państwowych oraz uroczystości szkolnych

- z tym że dochody te wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na

finansowanie wynagrodzeń osobowych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


