
Uchwała Nr 168/5/XVIII/08
Rady Miejskiej w Iłowej

 z dnia  17 września 2008 r.

W sprawie: Rachunków dochodów własnych szkół
podstawowych Gminy Iłowa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ; z późn. zm.) oraz art. 22 ust.3 i 4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ; z póź.zm.), Rada
Miejska w Iłowej  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.Tworzy się rachunki dochodów własnych następujących jednostek budżetowych Gminy
Iłowa:
1) Szkoły Podstawowej w Iłowej,
2) Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

§ 2.1.Ustala się źródła dochodów własnych na rachunkach, o którym mowa w § 1z tytułu :
a) odpłatności za wyżywienie,
b) prowizji od instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia dzieci,
c) wpłat za świadczenie usług, z wyłączeniem usług  świadczonych na bazie mienia

komunalnego.
d) odsetek bankowych od środków na rachunku dochodów własnych.

      2.Ustala się przeznaczenie dochodów własnych z rachunku, o którym mowa w § 1:
      a) zakup żywności,

b) zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby szkoły,
c) zakup wyposażenia i materiałów do kuchni oraz stołówki,
d) zakup usług remontowych przeprowadzanych w szkole,
e) zakup usług remontowych przeprowadzanych w pomieszczeniach kuchni oraz

stołówki,
f) opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i gazu,
g) opłaty za odprowadzanie ścieków,
h) zakup pomocy dydaktycznych, książek,
i) wynagrodzenia bezosobowe i należne od nich pochodne od wynagrodzeń,
j) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem i wyposażeniem szkoły,

     k) wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem i wyposażeniem kuchni oraz
          stołówki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 36/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2007r.
w sprawie rachunków dochodów własnych szkół podstawowych Gminy  Iłowa.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

            Mirosław Wdowiak
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