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Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/304/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4
listopada 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2013 r. Nr 595 i poz. 645), art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Powiatu uchwala co
następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/304/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 listopada 2010r.
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu 1)J9_~qdworskiego
Nr .\~,~.',.<j).:f:.l;:)}/;'j' .
z dnia 19 grudnia 2013r

Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 1,
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku ul. Starzyńskiego 10,
3. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10,
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6,
7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul.

Bohaterów Modlina 40.
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Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 r. jedyną kategorią
samorządowych jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wyodrębnionych
rachunkach sąjednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody.
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku.
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami me mogą być

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
W przedmiotowej uchwale w załączniku nr 1 "Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na
wydzielonym rachunku" dokonuje się zmiany, polegającej na zmianie nazwy placówki z
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Warszawska 6 na Zespół
Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Mazowiecka 10.
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