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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla 
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zm.2)), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/196/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie  wydzielonego 
rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochodów z tytułu opłat za usługi i wyroby, w tym wykonywane w ramach kształcenia zawodowego;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 oraz 2020.
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Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 poz. 869 ze zm.) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

W projekcie niniejszej uchwały, w porównaniu do regulacji obecnie obowiązującej, proponuje się rozszerzenie
zakresu źródeł dochodów o dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane również poza ramami
kształcenia zawodowego.

Powyższe, umożliwi bardziej racjonalne wykorzystanie bazy materialnej jednostek oświatowych, wpłynie na
poprawę jakości świadczonych usług, rozszerzenie oferty, co umożliwi uzyskanie wyższych dochodów, które
zostaną przeznaczone na potrzeby jednostki oświatowej.

Inicjowanie działań wpływających na poprawę jakości bazy i efektywność jej wykorzystania to niewątpliwie rola
organu prowadzącego, w zakresie gospodarowania zasobami materialnymi lokalnego systemu edukacyjnego,
wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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