
UCHWAŁA NR IX/61/07 

RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 30 listopada 2007r. 

 

w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących wydzielony rachunek 

dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i dochodów nimi 

finansowanych. 
 
      Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych           

( Dz. U. Nr. 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, 

poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, Nr 

115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Tworzy się rachunek dochodów własnych niżej wymienionych  jednostek  budżetowych:  

-  Zespół  Publicznych Szkół w Lubrzy, 

- Szkoła  Podstawowa  w Dytmarowie,  

- Gminne  Przedszkole Publiczne  w Lubrzy. 

§ 2 

Dochodami rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych są: 

1) odpłatność za wyżywienie dzieci,  

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

3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź 

użytkowanie,  

4) odsetki z rachunku bankowego,  

5) wpłaty z dodatkowej odpłatności.  

§ 3 

Dochody własne samorządowych jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na: 

1) zakup środków żywności,  

2) cele wskazane przez darczyńcę,  

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu odszkodowań i 

wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie;  

4) zakup gier, artykułów biurowych. 

 

§ 4 

Podstawą gospodarowania zgromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym dochodami,             

o których mowa w § 1 jest roczny plan finansowy. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr XXVII/227/06 Rady Gminy z 29  maja 2006r. w sprawie utworzenia rachunku 

dochodów własnych jednostek budżetowych przy Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkól i 

Przedszkoli w Lubrzy. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia . 

         PRZEWODNICZĄCY 

         Rady Gminy w Lubrzy 

             

              Krzysztof Sobstyl 

 


