
Uchwała 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.

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. Samorządowymi jednostkami budżetowymi Gminy Świlcza prowadzącymi
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody,
o których mowa w § 2, zwanymi dalej „jednostkami”, są:

1) Przedszkole Publiczne w Bratkowicach,
2) Przedszkole Publiczne w Świlczy,
3) Przedszkole Publiczne w Trzcianie,
4) Zespół Szkół w Świlczy,
5) Zespół Szkół w Bratkowicach,
6) Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej,
7) Zespół Szkół w Trzcianie,
8) Zespół Szkół w Dąbrowie,
9) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli,

10) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach,
11) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach,
12) Szkoła Podstawowa w Bziance,
13) Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej.

§ 2. 1. Na wydzielonym rachunku dochodów jednostki gromadzą dochody pochodzące
z następujących źródeł:
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;
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.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się, odpowiednio, na:
1) finansowe wspomaganie realizacji celów statutowych jednostki;

2) nabycie, odtworzenie lub naprawę utraconego lub uszkodzonego mienia jednostki;

3) finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkoli dotyczących wyżywienie

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

wynagrodzeń osobowych.
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§ 3. 1. Dyrektorzy jednostek opracowują projekty planów finansowych dochodów

gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych
w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf oraz przekazują je Wójtowi Gminy w terminie
umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej, nie później jednak niż do dnia
15 września danego roku, z zastrzeżeniem § 4.

2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków
z nich finansowanych sporządzony jest w trybie określonym dla uchwały budżetowej Gminy
Świlcza.

3. Dokonywanie zmian w planie finansowym następuje w trybie przewidzianym dla
zmian budżetu Gminy Świlcza.

§ 4. W roku 2010 projekty planów finansowych, o których mowa w § 3, dyrektorzy
jednostek przekazują Wójtowi Gminy do dnia 10 listopada.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/176/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie wskazania jednostek budżetowych Gminy Świlcza, które tworzą wydzielony
rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 4, który ma
zastosowanie do opracowania projektów planów finansowych na rok 2011.


