UCHWAŁA NR XXVI/287/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 31 marca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249. poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007
r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr LII/600/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych, zmienionej uchwałą Nr XXII/228/07
z dnia 17 grudnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody własne, o których mowa ust. 1 przeznacza się na zakup artykułów
żywieniowych niezbędnych do prowadzenia żywienia, pokrycie kosztów usług
materialnych i niematerialnych, w tym zakup materiałów i wyposażenia związanego
z prowadzeniem stołówek w jednostkach wymienionych w załączniku”.
2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunku dochodów własnych,
prowizji od sprzedaży podręczników, prowizji za zbieranie składek na ubezpieczenie
uczniów od nieszczęśliwych wypadków, opłaty z najmu sal i pomieszczeń
dydaktycznych oraz innych pomieszczeń i powierzchni, za umieszczanie reklam na
posesji, na zewnątrz i wewnątrz budynków, organizacji kursów
językowych,
informatycznych i innych kursów z zakresu edukacji, nie związanych z programem
nauczania danej szkoły, kół zainteresowań, imprez organizowanych w ramach programu
nauczania i wychowania, opłat za czynności administracyjne, wydawanie duplikatów
świadectw, legitymacji, przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych i z tytułu innych
opłat oraz za korzystanie z urządzeń, komputerów, kserokopiarek i wyposażenia
w jednostkach wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały stanowią dochody
własne jednostek”.
3) w załączniku do uchwały:
a) w części o nazwie „Zespoły szkół zawodowych” pozycje oznaczone liczbami
porządkowymi 5 i 8 otrzymują brzmienie:
5.

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

8.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z ul. Sienkiewicza 57
Oddziałami Integracyjnymi

ul. Broniewskiego 14
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b) w części o nazwie „Internaty szkolne i bursy” pozycja oznaczona liczbą porządkową 3
otrzymuje brzmienie:
3.

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

ul. Broniewskiego 14

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2008 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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