UCHWAŁA NR XII/75/2011
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1) ), art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr XXXIV/212/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadza się następujące
zmiany:
1) w ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) w pkt 4 są :
a) usługi stacji diagnostycznej,
b) usługi warsztatowe,
c) odsetki bankowe,
d) sprzedaż płodów rolnych,
e) usługi rolnicze,
f) dopłaty bezpośrednie ”.
2) w ust.3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pkt 4 przeznacza się na materiały i usługi do prowadzenia praktycznej nauki zawodu uczniów,
wydatki na eksploatację i remonty budynków warsztatu oraz pojazdów i maszyn służących do działalności
dydaktycznej, pozostałe wydatki związane z działalnością dydaktyczną prowadzoną przez warsztaty,
wydatki na materiały i usługi związane z uprawą pól.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Siemianowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
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