
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/243/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 października 2016 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

24 marca 2011 r.  w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł 

dochodów i ich przeznaczenia oraz uchylenia uchwały zmieniającej tę uchwałę 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchyla się: 

1) Uchwałę Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku            

w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które 

tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia; 

2) Uchwałę XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 

2011 roku w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich 

przeznaczenia. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2017 roku. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; z 2014 

r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 

1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195, 1257 i 1454. 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W celu uproszczenia rachunków finansowo-księgowych związanych z centralizacją VAT-u 

dokonuje się z końcem roku 2016 zamknięcia wydzielonych rachunków dochodów gminnych 

jednostek budżetowych. W związku z tym wszystkie pozostałe środki na w/w rachunkach na 

dzień 31 grudnia 2016 r. należy odprowadzić do budżetu Gminy w dniu 31 grudnia 2016 r. 

Dochody i wydatki gromadzone na dotychczasowych rachunkach własnych zostaną 

zaplanowane w planach finansowych jednostek, w związku z czym zakres finansowania nie 

ulegnie zmianie, a zmianie ulegnie sposób jego rozliczenia. Zamiana ma na celu uproszczenie 

sprawozdawczości finansowej i wykonywania tej sprawozdawczości z jednego rachunku 

bieżącego, a nie z dwóch. Dla oświatowych jednostek budżetowych istnieje możliwość, a nie 

obowiązek prowadzenia rachunku dochodów wydzielonych, o którym mowa w art. 223 

ustawy o finansach publicznych, odsyłającego do uchwały organu stanowiącego gminy. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 


