
- Projekt- 
Uchwała Nr XLV/      /2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie:   zmiany uchwały nr XXXII/363/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
24 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych 
w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i ust.4 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 3 ust.1 uchwały  nr XXXII/363/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
24 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół
Technicznych w Wodzisławiu  Śl.  w ten  sposób, że  po  punkcie  13)  kropkę zastępuje  się
średnikiem  i  dodaje  się  punkt  14)  w  brzmieniu: „14)  pokrycie  kosztów  związanych
z organizowaniem i przeprowadzaniem kursów i szkoleń.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie  do  uchwały  Nr  XLV/......./2006  Rady  Powiatu  Wodzisławskiego  z  dnia
20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/363/2005 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów
własnych w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Uchwałą  nr  XXXII/363/2005  z  dnia  24.03.2005r.  Rada  Powiatu  Wodzisławskiego
postanowiła,  że  Zespół  Szkół  Technicznych  w  Wodzisławiu  może  utworzyć  rachunek
dochodów  własnych,  wskazała  źródła  dochodów  tego  rachunku  oraz  przeznaczenie  tych
środków.                                                                                                         
Jednym ze źródeł  dochodów rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół  Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim są wpływy z organizowanych kursów i szkoleń (§1 pkt 1 uchwały). 
W związku z organizacją kursów i  szkoleń ZST notuje pewne dochody, ale równocześnie
ponosi  określone  koszty.  Proponowana  uchwała  poszerzając  katalog  wydatków,  na  które
mogą  być  przeznaczane  te  środki,  pozwoli  na  finansowanie  kosztów  związanych  
z organizacją i przeprowadzaniem kursów i szkoleń z rachunku dochodów własnych.
 Art. 22 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. nr 249,
poz.  2104 z późn. zm.) stanowi między innymi, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.
 Rada  Powiatu  Wodzisławskiego  jest  więc  właściwa  do  podjęcia  proponowanej
uchwały. Jej podjęcie usprawni rozliczanie kosztów zwianych z organizowanymi przez ZST
kursami i szkoleniami.
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