
UCHWAŁA NR XXXIV/354/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzonych 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875 ) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2016r. 
poz. 1870)

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 budżetowa, prowadząca działalność określoną w ustawie dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.)

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach.

§ 2. 1. Źródłem dochodów jednostki budżetowej wymienionej w § 1 niniejszej uchwały gromadzonych na 
wydzielonym rachunku bankowym są:

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) wpłaty na realizację programów edukacyjnych i wymiany młodzieży,

4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.

2. Dochody gromadzone przez jednostkę budżetową na wydzielonym rachunku przeznacza się na :

1) wydatki bieżące na materiały i usługi, związane z realizacją działalności podstawowej,

2) realizację prowadzonych programów edukacyjnych i wymiany młodzieży.

§ 3. 1. Dyrektor jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, opracowuje łącznie z projektem planów 
finansowych jednostki budżetowej 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 do 15 października.

4. Dyrektor jednostki budżetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach 
dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej, sporządza plan finansowy dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zachowując zgodność z uchwałą budżetową i przekazuje 
go w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia Wójtowi Gminy Branice.

5. Dyrektor jednostki budżetowej w przypadku uzyskania w trakcie roku budżetowego dochodów ze źródeł 
określonych w § 2 ust. 1 uchwały, w wysokości większej niż przyjęta uchwałą budżetową, może 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.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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