
Załączrtik Nr 16 do protok łu Nr III l 2010
z Sesji Rady Gminy w Kruklankach

z dnia 30 grudnia 2010

UcHWAŁA Nr l!lI16l20 10
Rady Gminy w Kruklankach

z dnia 30 grudnia 201 0

w sprawie: utwozenia wydzielonych rachunk w dochod ww jednostkach budzetowych

Gmi ny Kruklanki, określen ie żr deł dochod w i rvydatkow nimi fi nansowanych'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 200I Nr 142 poz. l59I z p źn. zm') oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansachpubliczrych (Dz.U. z2009 r. Nr 157, poz.1240 zp źnnn.)

Rada Gminy Kruklanki uchwala co następuje:

$1
Tworzy się wyodrębnione rachunki dla następujących jednostek budżetowych:

Szkoła Podstawowa w Boćwince,
Zesp ł Szk ł w Kruklankach.

$2
olaeśla się źr dła gromadzenia dochod w:
l. z wynajmu pomieszczeńi dzierŻawy mienia,
2. łvpłaty za duplikaty świadectw, legitymacj i szkolnych,
3. odsetek bankowych od środk w gromadzonych rachunku wyodrębnion)mn'
4. vryłat fundacji i stowarzysze zĘrtułu rcalizacjiwsp lnych zada ,
5. ze spadk w i darowizn,
6. rłrpłat z sl uumieszczanych reklam'
7. z odszkodowartzautracone lub uszkodzone mienie,
8. sprzeduĘ środk w trwałych i surowc w wt rnych,
9. dobrowolnych wpłat na realizację zadaf|szkolnych i oświatowych.

$3
określa się zr dła wydatkowania środk w:

1. zakłlp artykuł w ĄrwnościowycĘ
2. zakup materiał w i wyposazenią
3. zalup usfug remontowych,
4. zalup usfug pozostałych,

$4
Dyrekto-rzy jednostek budzetowych opracowująplany finansowe dochod w i wydatk w
nimi finansowanych i przedkładają W jtowi Gminy Kruklanki w ięrminie
umożliwiającym ujęcie planu wprojekcie uchwĄ budŻetowej jednak ruep źnlej niz do dnia
l 5 paźdaemtka roku poprzedzaj ącego rok budżetowy.



$s
Wójt Gminy Kruklanki weryfikuje otrymane projekty planów finansowych pod względem
zgodności źródeł dochodów i wydatków z uchwałąw sprawie utworzenia wydzielonych
rachunków dochodów.

W prąryadku stwierdzenia róimic wprowadza odpowiednie mliany informując o ich dokonaniu
dyrektorów jednostek w terminie 7 dni od dnia otrrymania projektu planu finansowego.

$6
Po przyjęciu uchwĄ budzetowej przez Radę Gminy Kruklanki, Wójt Gminy informuje

dyrektorów jednostek o prryjętym planie finansowym'

$7
Dyrektorry jednostek mogą dokonywać nrianw planie wydatków w granicach kwot okeślonych
w planie finansowym nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty
dochodów i wydatków. o dokonanych zmianach dyrektorzy jednostek powiadamiają Wójta
Gminy w terminie 7 dni od daĘ dokonaniazmiany. W prrypadku zwiększenia lub zmniejszenia
planu finansowego dyrektorzy występują z wnioskiem do Wójta Gminy o dokonanie zmian w
planie fmansowyn.

$8
Z dnięm 3I grudnia 2010 roku traci moc uchwała nr XXIV/2I5|Ż\I Rady Gminy
Kruklanki z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oruz ich
ptzeznaczenia w jednostce budzetowej Zespół szkół w Kruklankach, uchwała nr
XXIVl2l6l2010 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia
źródeł dochodów własnych oraz ichprzeznaczenia w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa w
Boćwince.

$e
Wykonanię uchwały powlerzasię Wojtowi Gminy.

$ 10

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i obowią7uje od dnia 01 stycmia 201 1 roku.


