
Uchwała nr XI/95/2012 
Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 15 lutego 2012 r. 
 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/264/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 
utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów 
 
 
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 późn. zm.) oraz na podstawie art. 223 ustawy z dnia                
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
W paragrafie 2 Uchwały nr XXXVII/264/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wyodrębnionych rachunków dochodów po słowie „stołówek” kropkę zastępuje się przecinkiem       
i dodaje wyrażenie: „oraz zarządzaniu nieruchomościami należącymi do szkoły i sali 
widowiskowo – sportowej w Pyzdrach”. 

§ 2 
Po paragrafie 3 Uchwały nr XXXVII/264/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wyodrębnionych rachunków dochodów dodaje się paragraf 3a w brzmieniu: „Źródłami 
dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach pochodzącymi z zarządzania 
nieruchomościami będą: 

1. wpływy z tytułu najmu nieruchomości należących do szkoły, 
2. wpływy za wstęp na salę widowiskowo – sportową, 
3. wpłaty pozyskane od sponsorów”. 

 
§3 

Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: 
„Środki finansowe gromadzone na rachunku dochodów będą przeznaczone na: 

1. zakupy artykułów żywnościowych, 
2. wyposażenie w środki trwałe i składniki majątku ruchomego, 
3. finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskaniem przez jednostkę budżetową 

dochodów na rachunku, 
4. remonty lub odtworzenie mienia jednostki budżetowej, 
5. cele wskazane przez darczyńców lub spadkobierców w przypadku dochodów uzyskanych 

ze spadków i darowizn w formie pieniężnej, 
6. inne cele bezpośrednio związane z działalnością jednostki budżetowej, z wyłączeniem 

wydatków wskazanych w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych”. 
 

§ 4 
Pozostałe paragrafy uchwały nie ulegają zmianie. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. 
 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/ Elżbieta Kłossowska 


