UCHWAŁA NR XLII/449/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/309/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych,
które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i
ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania
Na podstawie 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 z późn. zmianami) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.).

RADA GMINY SZEMUD
uchwala co następuje:
§1
Zastępuje się określenie źródła dochodu wskazanego w uchwale nr XXXI/309/2012
Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia oświatowych
jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania, w § 2 pkt 1 ppkt 1 jako: „opłat stałych ponoszonych przez
rodziców lub prawnych opiekunów za świadczenia prowadzone przez przedszkole”
na określenie: „opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”.
§2
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W uchwale, w której określono jednostki oświatowe, które mogą gromadzić dochody
na wyodrębnionych rachunkach, jako jedno ze źródeł dochodu takiego wydzielonego
rachunku dochodów na którym zespoły szkolno – przedszkolne w Szemudzie oraz
Koleczkowie mogą gromadzić dochody z tytułu prowadzenia przedszkoli wskazano
opłaty stałe ponoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów za świadczenia
prowadzone przez przedszkole. Ustawa o systemie oświaty w art. 14 ust. 5 pkt 1
posługuje się określeniem „opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego”.
Zmiana treści uchwały w tym zakresie ma na celu ujednolicenie zapisów.
Sporządziła:
Teresa Pustelnik

