UCHWAŁA NR XXXIV/88/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 15 września 2017 r.
sprawie zmiany uchwały nr L/71/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 września
2014 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na
wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ((Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579, 1948 i z 2017 r. poz.730 i 935) oraz art. 223 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984,
2260 i z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr L/71/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania dokonuje się zmiany w § 1,
gdzie punkty 1, 2, 3 i 8 otrzymują odpowiednio brzmienie:
„1) Szkoła Podstawowa w Łęgowie,
2) Szkoła Podstawowa w Straszynie,
3) Szkoła Podstawowa w Rotmance,”.
„8) Szkoła Podstawowa w Przejazdowie”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwały nr XXIX/30/2017
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Pruszcz Gdańskim – zasadnym jest wprowadzenie
zmian nazw jednostek budżetowych w których utworzono wydzielone rachunki dochodów.
Zmiany nazw dotyczą Zespołu Szkół w Łęgowie, Zespołu Szkół w Straszynie, Zespołu Szkół
w Rotmance oraz Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie, które od 1 września 2017 roku będą
funkcjonowały jako szkoły podstawowe.
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