UCHWAŁA NR XXXV/402/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), które są prowadzone przez
Gminę Trzebnica, gromadzą od dnia 1 stycznia 2018 roku, na wydzielonym rachunku dochody.”;
2) w § 2 ust. 6 i ust. 7 otrzymują brzmienie:
„6. Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy, ul. Św. Jadwigi 10”;
3) w § 4 po ust. 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
„17. środki finansowe z tytułu organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży tj. odpłatność za
uczestnictwo w półkolonii.”;
4) w § 5 po ust. 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
„18. organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży.”.
§ 2. Pozostałe przepisy Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica oraz dyrektorom jednostek
budżetowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
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UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do Uchwały Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych wynikają z zamiaru
utworzenia podstaw prawnych dla organizacji półkolonii w gminnych placówkach oświatowych, w
szczególności w szkołach podstawowych oraz szkole muzycznej. Zmiany uwzględniają również fakt
przekształcenia się Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy oraz Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Ujeźdźcu Wielkim w szkoły podstawowe oraz wynikającą z tego faktu zmianę nazw wyżej wymienionych
szkół: na Szkołę Podstawową nr 1 w Trzebnicy i Szkołę Podstawową w Ujeźdźcu Wielkim.
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