
UCHWAŁA NR XIX/109/2000 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 01 grudnia 2000 roku

w sprawie utworzenia środków specjalnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014/ z późniejszymi 
zmianami oraz art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych /Dz, U. Nr 14, poz. 60/ z późniejszymi zmianami Rada Powiatu w 
Siedlcach uchwala, co następuje:

§1-

Wymienione jednostki budżetowe powiatu:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Siedlcach
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
3. Zespół Szkół Zawodowych w Mordach
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim
5. Dom Dziecka w Kisielanach
6. Starostwo Powiatowe w Siedlcach

mogą gromadzić środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym pn. 
„ środki specjalne

§2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 mogą pochodzić z następujących 
źródeł:

1. wpływy z odpłatności za działalność w zakresie produkcji i usług 
prowadzoną przez jednostkę budżetową w ramach środków specjalnych,

2. dobrowolnych wpłat, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 
na rzecz jednostki budżetowej,

3. wpływy za odszkodowanie za utracone lub uszkodzone mienie, będące w 
użytkowaniu lub zarządzie jednostki budżetowej,

4. opłat pobieranych za użytkowanie pasa drogowego zgodnie z art. 13 ust. 2 
i 2a oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych.

§3.

Środki finansowe wymienione w § 2 mogą być przeznaczone na:
- pokrycie kosztów uzyskania tych przychodów,
- działalność statutową jednostki budżetowej,



- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub odtworzenie mienia, o którym mowa w § 2 pkt 3.

§4.

Podstawą gospodarki finansowej dla środków specjalnych jest roczny plan 
finansowy określający wielkości przychodów i wydatków.

Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 
środków specjalnych utworzonych na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 8 maja 1991 roku w sprawie środków specjalnych jednostek 
budżetowych /Dz. U. Nr 4, poz. 184 z 1993 r./ z późniejszymi zmianami, stają 
się środkami finansowymi środków specjalnych utworzonych na podstawie 
niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz dyrektorom 
jednostek budżetowych wymienionych w § 1.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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