UCHWAŁA NR XXV/191/2012
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budŜetowych Gminy Miasta
Lipna prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz.1240 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1.Następujące jednostki budŜetowe Gminy Miasta Lipna utworzą z dniem 1 stycznia 2013 r.
wydzielony rachunek dochodów:
1) Przedszkole Miejskie Nr 2;
2) Przedszkole Miejskie Nr 3;
3) Przedszkole Miejskie Nr 4.
§ 2. Na wydzielonych rachunkach dochodów mogą być gromadzone wpływy pochodzące z:
1) wpływów z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki:
a) opłaty stałej w przedszkolu;
b) sprzedaŜy usług Ŝywieniowych;
2) odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym;
3) spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej;
4) obsługi ubezpieczeń uczniów;
5) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub
uŜytkowaniu jednostek budŜetowych.
§ 3. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone
na finansowanie:
1) prowadzenia działalności w zakresie doŜywiania i Ŝywienia dzieci;
2) doposaŜenia w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki;
3) opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości przez
Przedszkola o których mowa w §1;
4) utrzymanie obiektu Przedszkola;
§ 4. Projekty rocznych planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych
sporządzone w układzie klasyfikacji budŜetowej sporządzają kierownicy jednostek
budŜetowych, o jakich mowa w § 1.
§ 5. Projekty o jakich mowa w §4 przekazywane są Burmistrzowi Miasta Lipna w trybie
i terminach zgodnych z trybem i terminem prac nad projektem uchwały budŜetowej.
§ 6. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach
dochodów i wydatków nimi finansowanych są załącznikiem do projektu uchwały budŜetowej
i w okresie od dnia 1 stycznia roku budŜetowego do dnia podjęcia przez Radę Miasta uchwały
budŜetowej stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budŜetowych.
§ 7. 1. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów
i wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budŜetowej, stanowią

prognozę dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki
finansowej jednostek budŜetowych.
2. Kierownicy jednostek budŜetowych mogą dokonywać zmian w planie polegających na
przeniesieniach wydatków między paragrafami oraz zwiększać plan wydatków w przypadku
realizacji wyŜszych od planowanych dochodów.
3. Kierownicy jednostek budŜetowych, w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany planu
finansowego, zawiadamiają Burmistrza Miasta Lipna o dokonanych zmianach.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna oraz kierownikom
jednostek.
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
2. Przepisy niniejszej uchwały odnoszące się do opracowywania i uchwalania projektu
uchwały budŜetowej mają zastosowanie do projektu budŜetu na 2013 r.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r.
Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.
1707.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.
917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr
127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 971

