, ► t■

UCHWAŁA Nr 139/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
zmieniaj ąca Uchwałę Nr 164/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
17 marca 2005 r. w sprawie wskazania jednostek bud żetowych Powiatu
Bydgoskiego, które utworz ą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia
źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, zmienion ą uchwałą
Nr 194/XXVI11/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
Na podstawie art. 22 ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn zm. 1 )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 164/XXVI/05 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wskazania jednostek bud żetowych Powiatu
Bydgoskiego, które utworz ą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł
dochodów własnych i ich przeznaczenia, zmienionej uchwa łą
Nr 194/XX'VIII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowi ący
jednostki samorz ądu terytorialnego mo że ustalać wysokość wpłaty do budżetu
jednostki samorz ądu terytorialnego nadwy żki środków obrotowych ustalonej
na dzień 31 grudnia. Powyższe ma na celu zapewnienie racjonalnego
gospodarowania środkami publicznymi.
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Załącznik
do Uchwały Rady
Powiatu Bydgoskiego
Nr 139/XXI/08
z dnia 26 czerwca 2008r.

Jednostki bud żetowe Powiatu Bydgoskiego, które utworz ą rachunek dochodów w łasnych,
źródła dochodów wł asnych, ich przeznaczenie oraz wysoko ść wpłaty do budżetu

Lp.

Nazwa jednostki
bud żetowej

1

Dom Pomocy
Społecznej
w Koronowie

Przeznaczenie dochodów
własnych
1. Sfinansowanie zakupu
1. Środki pochodzące ze sprzedaży
artykułów żywieniowych,
posiłków oraz innych usług
zakupu materiałów i usług
żywieniowych dla pracowników
związanych z
zakładów,
przygotowaniem posi łków i
a także dla mieszkańców Miasta i
ich transportem itp.
Gminy Koronowo, spo żywanych na
2. Sfinansowanie działalności
terenie Domu oraz poza nim.
rehabilitacyjnej dla osób
2. Środki pochodzące ze świadczenia
z zewnątrz, pokrywanie
usług rehabilitacyjnych w oparciu
kosztów napraw sprz ętu,
o własną bazę zabiegową,
zakupu materiałów
a także dla podopiecznych
niezbędnych do wykonywania
w terenie.
zabiegów.
3. Środki pochodzące ze świadczenia
3. Zakup środków
usług opiekuńczych i piel ęgnacyjnych
medycznych i sprz ętu
na terenie Domu (np. pobyt dzienny)
do wykonywania
ni
oraz wśród podopiecznych
usług pielęgnacyjno —
w terenie.
opiekuńczych.
Źródło dochodów własnych

Wysokość wpłaty
do budżetu

50% nadwyżki środków •
obrotowych ustalonej na
dzień 31 grudnia
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Zespół Szkół
Agro — Ekonomicznych
w Karolewie

Środki pochodzące
z odpłatności uczniów,
pracowników szko ły
za wyżywienie w stołówce internatu

Sfinansowanie zakupu
artykułów żywnościowych,
zzakupu materiałów
i usług związanych z
przygotowaniem posi łków,
funkcjonowaniem
stołówki internatu — np. zakup
gazu, wyposażenia do
stołówki

50% nadwyżki środków
obrotowych ustalonej na
dzień 31 grudnia

