
UCHWAŁA NR XXIII / 192 / 2005

RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2005r.

w  sprawie: utworzenia  rachunków  dochodów  własnych  przy  powiatowych  jednostkach

budżetowych

Na  podstawie  art.  12  pkt.ll  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.,1592 z późn. zm.)oraz art.lSa ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 póz. 148 z późn. zm.).

Rada Powiatu Chełmińskiego, uchwala, co następuje:

§ 1.

Utworzyć rachunek dochodów własnych przy:

1) Zespole Szkół nr l w Chełmnie,

2) Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie,

3) Zespole Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,

4) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie,

5) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie,

6) Domu Dziecka w Chełmnie.

§ 2.

1. Źródłem  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  wymienionych  w  §  l  są  dochody

pochodzące  z  odpłatności  za  prowadzoną  uboczną  działalność  administracyjną  usługową,

a w szczególności:

1) wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i internatach,

2) wpływy z tytułu organizowania kursów i szkoleń,

3) wpływy z odpłatności za miejsce w internacie,

4) wpływy z organizowanych imprez kulturalnych, zawodów sportowych i olimpiad,

5) wpływy  z  tytułu  podpisanych  porozumień  lub  umów  na  wypłacenie  stypendiów  dla

uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki,

6) wpływy z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie produkcji i usług.

2. Źródłem dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu wymienionych w § l może być

dochód z mienia oddanego jednostce do dysponowania na podstawie odrębnych przepisów.



§ 3.

Dochody własne uzyskane ze źródeł określonych w § 2 przeznacza się na:

1) sfinansowanie  wydatków  bieżących  i  inwestycyjnych  związanych  z  funkcjonowaniem

jednostek określonych w § l,

2) wyżywienie w ramach wnoszonej odpłatności,

3) wydatki związane z działalnością kursową, szkoleniową,

4) wynagrodzenia bezosobowe,

5) stypendia realizowane na podstawie podpisanych porozumień lub  umów na wypłacenie

stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkoły lub placówki,

6) zakup materiałów do produkcji lub usług.

§ 4.

Z  dniem  utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  likwidacji  ulegają  środki  specjalne  przy

jednostkach budżetowych wymienionych w § 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IX/79/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 października 2003 roku

w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


