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UCHWAŁA NR XXXIV/……./17
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz
art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz.659,
poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/319/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 12 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Wojciech Rudnik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/...../17
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Wykaz jednostek budżetowych tworzących wydzielony rachunek dochodów
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej.
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej.
3. Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej.
4. Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.
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