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UCHWAŁA NR XLIV/458/10
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określa się następujące jednostki budżetowe, które mogą gromadzić dochody na wydzielonych 
rachunkach: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kolnicy, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Berlinga w Lipowej, 

4) Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie, 

5) Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie, 

6) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie, 

7) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie, 

8) Przedszkole Publiczne w Kopicach, 

9) Przedszkole Publiczne w Wierzbniku. 

§ 2. Określa się następujące źródła, z których dochody jednostek budżetowych wymienionych w § 1 są 
gromadzone na rachunku dochodów oraz ich przeznaczenie:Opłaty wnoszone za korzystanie z posiłków 
w stołówce szkolnej i przedszkolnej wraz z odsetkami przeznacza się na zakup środków żywności niezbędnych do 
przygotowania tych posiłków. 

§ 3. 1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych sporządzają projekty planów finansowych oraz 
plany finansowe dochodów i wydatków nimi finansowanych w sposób i w trybie określonym w procedurach 
uchwalania budżetu na dany rok budżetowy, a także zgodnie z odrębnymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2. Zmiany w planach finansowych, o których mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie Uchwał Rady Miejskiej 
w Grodkowie, Zarządzeń Burmistrza Grodkowa i na podstawie decyzji kierowników samorządowych jednostek 
budżetowych, w granicach uprawnień przyznanych przez Burmistrza Grodkowa na mocy upoważnienia nadanego 
przez Radę Miejską w Grodkowie, zawartego w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy w terminach 
określonych odrębnymi przepisami prawa w tym zakresie. 

3. Projekty planów finansowych, plany finansowe oraz zmiany w tych planach zatwierdzają kierownicy 
samorządowych jednostek budżetowych. 

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 roku traci moc Uchwała Nr XX/218/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 
lutego 2005 r. w sprawie: określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze 
wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 

inż. Karol Grzybowski


