
 

Uchwała Nr VIII/60/15 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek 

budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł 

tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania 

zmienionej uchwałą Nr LXVI/502/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  

25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/358/13 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia 

oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu 

i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie 

i ich zatwierdzania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 223 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885  

ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które 

gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania 

zmian w tym planie i ich zatwierdzania zmienionej uchwałą Nr LXVI/502/14 

Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr LIV/358/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 

określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania, wprowadza się następujące zmiany: 

 

w § 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu „Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance”; 

 

w § 2 dodaje się  pkt 13) w brzmieniu „opłaty z najmu lokali mieszkalnych”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki i dyrektorom 

jednostek budżetowych, o których mowa w § 1. 

 

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 


