Uchwała Nr XXXVI/ 164 /2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach
dochodów własnych jednostek budŜetowych w Gminie Ujazd
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759); art.18a ust.3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku,
Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 z 2004 roku
Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273
poz.2703 z 2005 roku Nr 14 poz.114, Nr 64 poz.565) Rada Miejska w Ujeździe uchwala
co następuje;
§1
Źródłem dochodów własnych gromadzonych na rachunkach dochodów własnych w
1. Przedszkolu Publicznym w Ujeździe
2. Świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe
3. Świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszowej
jest odpłatność za wyŜywienie.
§2
Dochody o których mowa w § 1 przeznacza się na sfinansowanie wydatków z tytułu zakupu
artykułów Ŝywnościowych.
§3
Traci moc uchwala Nr XXVIII/159/2000 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia
30 października 2000 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego oraz uchwała
Nr XVII/71/2003 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia
środka specjalnego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Ujazd, 10 czerwiec 2005 rok
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia
dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budŜetowych
oświaty
Zmiana ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 273, poz.2703 z 25 listopada 2004 rok)
wprowadziła likwidację środków specjalnych wprowadzając równocześnie moŜliwość tworzenia
rachunków dochodów własnych.
Zgodnie z art.18 a ustawy o finansach publicznych jednostka uzyskuje dochody, które moŜe
gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym z niŜej wymienionych tytułów:
- opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź
uŜytkowanie
Jednostka budŜetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budŜetu a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budŜetu jednostki samorządu terytorialnego.
Art.18 a ust.3 i 4 daje moŜliwość organowi stanowiącemu(Radzie) określić źródła dochodów
własnych oraz ich przeznaczenie podejmując stosowną uchwałę
Proponuję wprowadzenie w jednostkach oświatowych prowadzących stołówki rachunków
dochodów własnych zgodnie z przedłoŜonym projektem uchwały.
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