
UCHWAŁA Nr 270/XXXII/17
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na 
wydzielonym rachunku bankowym, 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 i ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz.2077)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 14/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 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 i ich zatwierdzania wprowadza się 
następującą zmianę:

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie: "Następujące samorządowe jednostki budżetowe prowadzące 
działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonych rachunkach 
bankowych dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały:

1) Szkoła Podstawowa im.Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B, Huta Stara B, ul.Mickiewicza 12

2) Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika we Wrzosowej, Wrzosowa, ul.Szkolna 4

3) Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Poczesnej, Kolonia Poczesna, ul.Szkolna 2

4) Szkoła Podstawowa w Nieradzie, Michałów, ul.Laurowa 54

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku, Słowik, ul.Podlaska 4

6) Przedszkole w Hucie Starej A, Huta Stara A, ul.Lipowa 4

7) Przedszkole we Wrzosowej, Wrzosowa, ul.Szkolna 2

8) Przedszkole w Poczesnej, Kolonia Poczesna, ul.Szkolna 4

9) Przedszkole w Hucie Starej B, Huta Stara B, ul.Czysta 1."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek wymienionych w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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