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Subwencja ogólna dla gminy - część oświatowa 107 863 255

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej 

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla gminy przez Ministra Finansów 
na podstawie ustawy budżetowej na 2004 r. 107 863 255
( pismo Ministra Finansów z dnia 16.02.2004 r. , znak ST3-4820-5/2004 ) 

 Sezonowość:
 - w  dwunastu ratach miesięcznych, w tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części 
   oświatowej subwencji ogólnej

 Podstawy  prawne:

Subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa 103 528 369

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej 

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla powiatu przez Ministra Finansów 
na podstawie ustawy budżetowej na 2004 r. 103 528 369
( pismo Ministra Finansów z dnia 16.02.2004 r. , znak ST3-4820/119/2004 ) 

 Sezonowość:
 - w  dwunastu ratach miesięcznych, w tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części 
   oświatowej subwencji ogólnej.

 Podstawy  prawne:

Odsetki od lokat 80 000

Wydział Księgowości

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

 Sezonowość:
 - w  zależności  od  płynności  finansowej

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (Dz.U.Nr 203, poz. 1.966).
  - umowy z bankami w sprawie lokowania wolnych środków 

 Odsetki od środków na rachunkach bieżących 50 000

Wydział Księgowości

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przeznaczona dla gminy na finansowanie zadań oświatowych
jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty  ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  ze zm.).  

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przeznaczona dla powiatu na finansowanie zadań oświatowych
jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września
 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  ze zm.).  

 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 
   Nr 203, poz. 1966).

 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 
   Nr 203, poz. 1966).



Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

 Sezonowość:
 - w  zależności  od  płynności  finansowej

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (Dz.U.Nr 203, poz. 1.966).
  - umowa zawarta z bankiem o prowadzeniu rachunków  Miasta

211 521 624OGÓŁEM   DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA


