
UCHWAŁA Nr XXX/383/04 
RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 26 sierpnia 2004 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/402/01 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 
30.08.2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w szkołach                      
i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobierzyce 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 79 ust. 2 ustawy z dnia                 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996r. Dz. U.  Nr 67, poz. 329             
ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity  z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zm.) 

RADA GMINY UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 
§ 1 

Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: 

„Środki specjalne tworzone są z następujących źródeł dochodów: 
1) z odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie najmu pomieszczeń                  

i sprzętu, 
2) z dobrowolnych wpłat i darowizn, 
3) z odpłatności za produkty użyte w celu dożywiania, 
4) z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.” 

§ 2 
Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki środków specjalnych przeznaczone są: 
1) w części na pokrycie kosztów utrzymania przedmiotu działalności finansowej         

ze środków specjalnych (m.in. wydatki na remont, odtworzenie lub konserwację 
pomieszczeń), 

2) w części na zakup: środków czystości, sprzętu szkolnego i sportowego, pomocy 
naukowych i dydaktycznych, 

3) w części na dofinansowanie organizowania wycieczek oraz czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, 

4) w części na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) w części na cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę, 
6) w części określonej w § 2 pkt 3 przeznaczone będą na zakup produktów 

żywnościowych, 
7) w części określonej w § 2 pkt 4 przeznaczone będą na remont lub odtworzenie 

mienia.” 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


