
Uchwała Nr V/25/2003 z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie utworzenia środków specjalnych

uchylona przez uchwałę Nr XXIV/133/2005 z dnia 21 marca 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz

art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) -

Rada Gminy, uchwala co następuje:

§1

Jednostki budżetowe wymienione w §2 niniejszej uchwały mogą gromadzić

środki finansowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

§2

Lista jednostek budżetowych, które mogą gromadzić środki finansowe na

wyodrębnionych rachunkach bankowych:

1)Gimnazjum w Żyrzynie,

2)Szkoła Podstawowa w Kośminie,

3)Szkoła Podstawowa w Osinach,

4)Szkoła Podstawowa w Skrudkach,

5)Szkoła Podstawowa w Żyrzynie,

6)Gminne Przedszkole w Żyrzynie.

§3

Środki finansowe, o których mowa w §1 mogą pochodzić z następujących

źródeł:

1)wpływów z odpłatności za działalność w zakresie usług, prowadzoną przez

jednostkę budżetową w ramach środków specjalnych,

2)dobrowolnych wpłat i darów,

3)wpływów z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie, będące w

użytkowaniu lub zarządzie jednostki budżetowej,

4)wpływów z organizowanych imprez,



5)odpłatności za korzystanie z mienia oddanego jednostkom budżetowym

wymienionym w §2,

6)odpłatności za prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyjnych,

7)odpłatności za żywienie i dożywianie w świetlicach i stołówkach szkolnych,

8)innych wpływów, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§4

Środki specjalne, o których mowa w §1 i 3, mogą być wydatkowane na:

1)pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów, a także na działalność

statutową jednostek budżetowych,

2)naprawy i remonty bądź zakupy sprzętu zniszczonego, utraconego a

stanowiącego wyposażenie jednostki, jeżeli pozyskane środki stanowiły formę

odszkodowania,

3)finansowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i

wychowawczym, w porozumieniu z Radą Szkoły lub Radą Pedagogiczną i

Radą Rodziców,

4)zakup sprzętu pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, w tym sprzętu

kuchennego,

5)poprawienie warunków nauczania i wychowania w jednostkach budżetowych

prowadzonych przez Gminę.

§5

1.Środki specjalne gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

2.Jednostki, o których mowa w §2 gospodarują środkami specjalnymi na

podstawie rocznego planu finansowego określającego przychody i rozchody w

układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3.Wydatki środków specjalnych mogą być dokonywane tylko w ramach

posiadanych środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym

rachunku bankowym.

4.Plan finansowy środków specjalnych zatwierdza kierownik jednostki

budżetowej po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły lub Przedszkola.

5.Środkami specjalnymi dysponują dyrektorzy jednostek budżetowych

określonych w §2.

§6

Obsługę administracyjną i księgową środków specjalnych prowadzi



Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn, Dyrektorom jednostek

oświatowych wymienionych w §2 i Dyrektorowi Samorządowej Administracji

Placówek Oświatowych w Żyrzynie.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


