Uchwała Nr III/09/2010
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budŜetowych
Miasta i Gminy Młynary, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002. Dz.U. Nr 214,poz.1806, Nr 23, poz.220, Dz.U.
Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz.984; zm. z 2003r. Dz.U. Nr 80 ,poz.717, Dz.U. Nr 162,
poz.1568; zm. z 2004r. Nr 153,poz.1271, zm. z 2004r. Dz.U. Nr 102 , poz. 1055, Dz.U. Nr
116 poz. 1203, zm. z 2005r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, zm. z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128,
Dz.U. Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U.
Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, zm. z
2009 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. Nr 52, poz. 420, zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 157, poz.
1241, Dz.U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz.U. Nr 106, poz. 675) oraz art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,
zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:
§1
Tworzy się wyodrębnione rachunki dla następujących jednostek budŜetowych:
1) Zespół Szkół w Młynarach,
2) Szkoła Podstawowa w Błudowie,
§2
Określa się źródła gromadzenia dochodów:
1) z wpłat pobieranych przez jednostkę na zakup posiłków,
2) z wpływów z najmu lub dzierŜawy składników majątkowych będących w zarządzie
lub uŜytkowaniu jednostki oraz innych związanych z tym usług świadczonych przez
jednostkę,
3) z nagród i wyróŜnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach
oraz róŜnego rodzaju imprezach,
4) z opłat za wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów,
5) ze spadków, zapisów i darowizn,
6) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie,
7) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wyodrębnionym.
§3
Określa się sposób przeznaczenia dochodów:
1) zakup posiłków,
2) zakup materiałów i wyposaŜenia,
3) dofinansowanie organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek szkolnych,
4) zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach i olimpiadach,
5) zakup usług remontowych,
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek,
7) opłata za obsługę bankową rachunku.
§4
Dyrektorzy jednostek budŜetowych opracowują plany finansowe dochodów i wydatków nimi
finansowanych i przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary w terminie

umoŜliwiającym ujęcie planu w projekcie uchwały budŜetowej, jednak nie później niŜ do dnia
15 października roku poprzedzającego rok budŜetowy.
§5
Burmistrz weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem zgodności
źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych z uchwałą w sprawie utworzenia
wydzielonych rachunków dochodów.
W przypadku stwierdzenia róŜnic, wprowadza odpowiednie zmiany, informując o ich
dokonaniu dyrektorów jednostek w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu
finansowego.
§6
Po przyjęciu uchwały budŜetowej przez Radę Miejską w Młynarach, Burmistrz informuje
dyrektorów jednostek o przyjętym planie finansowym.
§7
1.Dyrektorzy jednostek mogą dokonywać zmian w planie finansowym wydzielonych
rachunków dochodów, polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji
budŜetowej, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i
wydatków.
2. O dokonanych zmianach dyrektorzy jednostek powiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy w
terminie 7 dni od daty dokonania zmiany.
3. Zmiany powodujące zwiększenie lub zmniejszenie ogólnych kwot dochodów i wydatków
planu finansowego wprowadza Rada Miejska zgodnie z projektem uchwały sporządzonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
§8
Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc Uchwała Nr XXXII/158/2005 Rady Miejskiej w
Młynarach z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów
własnych w jednostkach budŜetowych Miasta i Gminy Młynary.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Boll

