
Projekt

z dnia  6 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w 
sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gminnych jednostek prowadzących dzialalność 

określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.), art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r .o finansach publicznych (j. t. DZ.U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.), Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. Paragraf 2 Uchwały Nr XXXVII/198/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 października 2010 r. w 
sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gminnych jednostek prowadzacych działalność 
określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymuje brzmienie:

„Źródłami dochodów, o których mowa w paragrafie 1 są dochody jednostki z tytułu:

1) spadków i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu 
jednostki budżetowej;

3) opłat za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji szkolnej;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Uzasadnienie

W jednostkach budżetowych Gminy Łubniany szkołach i przedszkolach zgodnie z Uchwałą Nr
XXXVII/198/10 z dnia 25 października 2010 r. głównie są gromadzone dochody w postaci darowizn
pieniężnych na rzecz jednostki.W związku z uregulowaniem zasad dotyczących centralizacji rozliczeń
podatku od towarów i usług w gminie od 1.01.2017 r. (niektóre dochody pobierane przez jednostki oświaty
na rachunku dochodów są dochodami opodatkowanymi podatkiem VAT), oraz w porozumieniu z
jednostkami dokonuje się zmiany zapisów par.2 Uchwały, który określał źródła dochodów jednostki, a które
będą gromadzone na rachunku dochodów własnych od 1.01.2017 r.
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