
Uchwała Nr XLI/315/10

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie wydzielonego rachunku dochodów

Na podstawie art.  223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych

(Dz.  U.  Nr 157 poz.  1240 ze zm.) i  art  93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. 

Ustala  się  wykaz  jednostek  budżetowych,  które  mogą  prowadzić  wydzielony  rachunek

dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 

Ustala  się  źródła,  z  których  dochody  są  gromadzone  na  rachunku  oraz  przeznaczenie

tych dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Ustala  się  sposób  i  tryb  sporządzania  planu  finansowego  dochodów  i  wydatków  nimi

finansowanych,  dokonywania  zmian  w  tym  planie  oraz  ich  zatwierdzania  zgodnie

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego

podlegają  przekazaniu  na  rachunek  budżetu  powiatu  w terminie  określonym w ustawie

o finansach publicznych, z zastrzeżeniem paragrafu 5.



§5.

1. Nieściągnięte  należności  i  nieuregulowane  zobowiązania  do  dnia  31.12.2010  r.

przejmuje  jednostka  budżetowa,  przy  której  funkcjonował  rachunek  dochodów

własnych.

2. Środki  pieniężne  –  stan  na  dzień  31.12.2010  r.  podlegają  odprowadzeniu

na  rachunek  pomocniczy  jednostki  budżetowej  i  mogą  być  wykorzystane

na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r.

3. Środki  pieniężne  niewykorzystane  w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.  2  jednostki

budżetowe przekazują na dochody budżetu powiatu.

§6.

Z  dniem  1  stycznia  2011  r.  traci  moc  Uchwała  nr  XXXV/273/06  Rady  Powiatu

w  Pułtusku  z  dnia  7  czerwca  2006  roku  w  sprawie:  dochodów  własnych  jednostek

budżetowych powiatu pułtuskiego oraz Uchwała nr XVII/128/08 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia 18 marca 2008r.  zmieniająca Uchwałę nr XXXV/273/06 Rady Powiatu  w Pułtusku

z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu

pułtuskiego.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r  i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady 
/-/

inż. Czesław Czerski 


