
Uchwała Nr LVI/310/10 
Rady Gminy Branice 

z dnia 26 października 2010 r. 
 

  w sprawie określenia jednostek budŜetowych gromadzących dochody na wydzielonym 
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian 
i 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 późn. zm.) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
 
                                                       Rada Gminy Branice 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Na wydzielonym rachunku bankowym gromadzi dochody pochodzące ze źródeł określonych 
w §2 ust. 1 niniejszej uchwały następująca gminna jednostka budŜetowa, prowadząca 
działalność określoną w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz.  2752 z późn. zm.): 

1) Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Branicach. 
 

§ 2 
  1. Źródłem dochodów jednostki budŜetowej wymienionej w §1 niniejszej uchwały 
gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są: 
         1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej, 
 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 
uŜytkowaniu jednostki budŜetowej, 
         3) wpłaty na realizację programów edukacyjnych i wymiany młodzieŜy, 
         4) wpływy ze sprzedaŜy surowców wtórnych. 
 
2. Dochody gromadzone przez jednostkę budŜetową na wydzielonym rachunku przeznacza 
się na: 

   1) wydatki bieŜące na materiały i usługi, związane z realizacją działalności 
podstawowej, 
   2) realizację prowadzonych programów edukacyjnych i wymiany młodzieŜy. 
   

                                                                         § 3 
1. Kierownik jednostki budŜetowej, o której mowa w §1, opracowuje łącznie z projektem  
planów finansowych jednostki budŜetowej projekt planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. 
2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i 
wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. 
3. Projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Wójtowi Gminy 
Branice w terminie umoŜliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budŜetowej. 
4. Kierownik jednostki budŜetowej w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od dnia otrzymania 
informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budŜetowej, sporządza plan 
finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 



finansowanych, zachowując zgodność z uchwałą budŜetową i przekazuje go w ciągu 7 dni     
od dnia sporządzenia Wójtowi Gminy Branice. 
5. Kierownik jednostki budŜetowej w przypadku uzyskania w trakcie roku budŜetowego 
dochodów ze źródeł określonych w §2 ust. 1 uchwały, w wysokości większej niŜ przyjęta 
uchwałą budŜetową, moŜe zwrócić się do Wójta Gminy Branice o zwiększenie kwot 
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych. 
    

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.  
 

§ 5 
  Traci moc uchwała Nr XL/225/09 Rady Gminy Branice z dnia 15 września 2009 r. 
                                                                        

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


