UCHWAŁA Nr 13.78.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 27 lutego 2012r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/ 169 /10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września
2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008
r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 ) oraz art.223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835,
Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się § 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaję się nową treść:

„§ 2 Jednostka budżetowa wymieniona w § 1 gromadzi na wydzielonym rachunku dochody z następujących
źródeł:

1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu
jednostki budżetowej;

3) opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej;

4) opłaty za wynajem i dzierżawę sal, pomieszczeń i innych powierzchni;

5) opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;

6) opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia;

7) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji
letnich;

8) opłaty z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich;

9) wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych;

10) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeńi innych instytucji na realizacje programów;

11) wpływy z innych usług;

12) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym,

13) opłaty z tytułu sprzedaży odpadów konsumpcyjnych, opakowań szklanych, makulatury;

14) opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych i Zespole Szkół.

15) opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w
Dubiczach Cerkiewnych”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk

