
UCHWAŁA NR XXXII/193/17 

RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 7 listopada 2017 roku 

 

 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXI/188/17 Rady Miasta Dynów z dnia 29 września 2017 

roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr XXXI/188/17 Rady Miasta Dynów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: 

określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku 

bankowym, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, § 3 otrzymuje nowe 

brzmienie” 

„§ 3  

1. Dochody o których mowa § 2 mogą być przeznaczone na: 

1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców,  

2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku dochodów z tytułów wymienionych 

w § 2 pkt.2, 

3) zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków, 

4) zakup towarów i usług związanych z utrzymaniem budynku jednostki budżetowej, 

5) zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy 

naukowych, programów komputerowych itp. 

6) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 

7) zakup usług zdrowotnych i innych usług obcych, 

8) koszty prowadzenia rachunku bankowego jednostki.   

2. Dyrektorzy samorządowych jednostek budżetowych opracowują łącznie z projektami 

planów   finansowych   samorządowych  jednostek   budżetowych   projekty   planów 

finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich 

finansowanych. 

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

i wydatków z nich finansowanych są sporządzane  w szczegółowości dział, rozdział, 

paragraf. 

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

i  wydatków z  nich finansowanych przekazywane  są Burmistrzowi  w terminie 

umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej. 

5. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zatwierdzone 

przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej 

oświatowych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia roku budżetowego 

do dnia uchwalenia uchwały budżetowej. 

6. Plany   finansowe   dochodów   gromadzonych   przez  jednostki   budżetowe,  ujęte 

w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów i  wydatków 

z nich    finansowanych    oraz    stanowią    podstawę    gospodarki    finansowej, 

są zatwierdzane przez Dyrektorów jednostek gromadzących te dochody w terminie 

do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej. 



7. Dyrektorzy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planie 

finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi 

finansowanych, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami 

klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału. 

8. Dyrektorzy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia 

dokonania zmiany, zawiadamiają Burmistrza o dokonanych zmianach.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


