UCHWAŁA NR XXXIII/454/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 sierpnia 2017 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 (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
RADA GMINY SZEMUD
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany treści § 1 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, w taki sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści:Ustala się, że:
1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie,
2) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie,
3) Szkoła Podstawowa w Częstkowie,
4) Szkoła Podstawowa Jeleńskiej Hucie,
5) Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie,
6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie,
7) Szkoła Podstawowa w Bojanie,
8) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie, będące
jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) mogą prowadzić wydzielone rachunki
dochodów pochodzących ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.
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