UCHWAŁA Nr LV/ 619/2006
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale Nr XXXII/365/2005 Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 21 kwietnia 2005 roku nadającej Statut Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Iławie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 zm. Z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z
2003 r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm. Dz. U. Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr
179, poz. 1487; Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 180, poz. 1493) i
stosownie do zapisu art. 238 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319; Nr 104,
poz. 708) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/365/2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 kwietnia 2005
roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie wprowadza
się poniższe zmiany:
1) w załączniku do w/w uchwały, zawierającym tekst Statutu dokonuje się zmian,
dostosowując jego postanowienia do zapisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn, zm.), a mianowicie po
treści Rozdziału V Statutu dodaje się nowy Rozdział :V a. w następującym brzmieniu:
ROZDZIAŁ V a.
„MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA
§ 151. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych działających w formie jednostki
budżetowej.
§ 152. Ośrodek będąc jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
przewidzianych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
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§ 153. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.
§ 154. Mienie przekazane w zarząd Ośrodkowi przez właściwy organ winno być przeznaczone do
realizacji zadań statutowych jednostki.
§ 155. Jednostka gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane z
poniższych źródeł:
1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie bądź
użytkowaniu Ośrodka,
3) z dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń jednostek budżetowych,
4) z innych dochodów określonych w odrębnej uchwale przez Radę Miejską w
Iławie.
§ 156. Organ Miasta, o który, mowa w § 155 pkt. 4), podejmując w/w uchwałę ustala źródła
dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Uchwała ta może również ustalać wysokość
wpłaty do budżetu Miasta Iławy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31
grudnia.
§ 157. Decyzję w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych podejmuje
dyrektor Ośrodka.
§ 158. Przeznaczenie dochodów własnych i zasady ich odprowadzania do budżetu winny
odpowiadać regułom przewidzianym w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 159. Ośrodek może tworzyć gospodarstwa pomocnicze w celu właściwej realizacji zadań
statutowych Ośrodka”.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko
– Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Edward Bojko

