UCHWAŁA NR XXXIV/431/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
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, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz.
191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska Brzegu uchwala, co
następuje:
§ 1. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów dla niżej wymienionych jednostek budżetowych Gminy Brzeg
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 z późn. zm.)
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki,
5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8.
§ 2. 1. Na wydzielonym rachunku dochodów samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa
w § 1 gromadzą dochody z następujących źródeł:
1) wpływy z najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki,
2) spadki, zapisy, darowizny i nagrody w konkursach w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub zniszczone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki
budżetowej,
4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
2. Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych, o których mowa w § 1,
2) finansowanie wynagrodzeń niezbędnych do realizacji bieżącej działalności tych jednostek, z wyjątkiem
wynagrodzeń osobowych,
3) cele wskazane przez darczyńcę,
4) remont lub odtworzenie mienia,
5) inwestycje i zakupy inwestycyjne.
§ 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 dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych dokonują:
1) kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 w planach finansowych wydatków między paragrafami
w obrębie jednego rozdziału - decyzją kierownika jednostki,
2) Burmistrz Brzegu w planach finansowych dochodów i wydatków, niepowodujące zwiększeń i zmniejszeń kwot
planu dochodów i wydatków - zarządzeniem Burmistrza Brzegu na wniosek kierownika samorządowej
jednostki budżetowej,
3) Rada Miejska Brzegu w planach finansowym dochodów i wydatków skutkujących zwiększeniem kwot planu
dochodów i wydatków - uchwałą Rady Miejskiej na wniosek kierownika samorządowej jednostki budżetowej.
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3. Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1 zawiadamiają Burmistrza Brzegu o dokonanych
zmianach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w terminie 7 dni, jednak nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca.
4. Burmistrz Brzegu na bieżąco informuje samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach,
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i pkt 3.
5. Projekty planów finansowych, plany finansowe oraz zmiany w tych planach zatwierdzają kierownicy
samorządowych jednostek budżetowych.
§ 4. Traci moc uchwała nr LXIII/700/10 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Brzegu
Barbara Mrowiec
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UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXXIV/431/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
W związku z wprowadzeniem z dniem 1 września br. nowej reformy oświatowej dostosowano
uchwałę wskazująca jednostki budżetowe, w których tworzy się wydzielony rachunek dochodów
oświatowych i wydatków nimi finansowanych do nowej sieci szkół określonych w Uchwale nr XXX/356/17
Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Brzeg do nowego ustroju szkolnego.
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