UCHWAŁA NR XXVIII/258/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/564/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporzadzania 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 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157,poz.1240 z późn. zmianami)
RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany treści paragrafu 1 uchwały w taki sposób, że otrzymuje on nowie brzmienie o treści:
"Ustala się, że Zespół Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego z Przedszkolem w Szemudzie oraz
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Koleczkowie, będące jednostkami budżetowymi prowadzącymi
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) mogą prowadzić wydzielone rachunki dochodów pochodzacych ze źródeł określonych
w paragrafie 2 niniejszej uchwały."
§ 2. Dokonuje się zmiany treści § 2 uchwały w taki sposób, że otrzymuje on nowie brzmienie o treści:
„Wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w § 1 tworzy się z wpływów z tytułu:
1) opłat stałych ponoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów za świadczenia prowadzone przez
przedszkole,
2) opłat wnoszonych przez rodziców, prawnych opiekunów oraz inne uprawnione (właściwe) osoby prawne lub
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej za wyżywienie dzieci uczęszczających do
przedszkola,
3) odsetek bankowych od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.”
§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianiom.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: ODGFY-YUNSJ-FBMMB-QYXWZ-AMSJV. Podpisany
Strona 1

