Uchwała nr XXVIII/288/05
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z
wskazaniem jednostek budŜetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 18a ust. 3
i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15
poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
1. Jednostki budŜetowe, oświatowe prowadzone przez Gminę Słubice utworzą rachunek
dochodów własnych.
2. Wykaz jednostek, które utworzą rachunek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik
do uchwały.
§ 2.
1. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody z następujących źródeł:
1) z opłat za prowadzoną działalność w zakresie usług świadczonych na rzecz osób
fizycznych i prawnych;
2) z opłat za wyŜywienie;
3) z dofinansowania przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych;
4) rozliczenia z lat ubiegłych;
5) z grzywien;
6) z odsetek bankowych od środków finansowych gromadzonych na rachunku wydatków
i dochodów własnych .
7) z odsetek od nieterminowych wpłat
8) ze sprzedaŜy majątku ruchomego,
2. Dochody własne mogą być przeznaczone na:
1) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, rekreacyjnym,
sportowym;
2) zakup pomocy naukowych, sprzętu;
3) zakup środków Ŝywności;
oraz na finansowanie wydatków jednostki niemających pokrycia w planie finansowym
jednostki.
§ 3.
Dysponentami dochodów własnych, o których mowa w § 1, są dyrektorzy jednostek
budŜetowych wymienionych w załączniku do uchwały
§ 4.
Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest plan finansowy, określający
dochody i wydatki w układzie paragrafów klasyfikacji budŜetowej.

§ 5.
Obsługę księgową i administracyjną rachunku dochodów własnych zapewniają dyrektorzy
jednostek budŜetowych wymienionych w załączniku do uchwały, w ramach posiadanych
środków i etatów.
§ 6.
Traci moc uchwała nr XXII/232/04 Rady Miejskiej w Słubicach z 24 listopada 2004 r.
w sprawie utworzenia środka specjalnego.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 8.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

