
UCHWAtA Nr 388/XXXV1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 
z dnia 30 paidziernika 2017 r. 

zmieniajqca uchwate w sprawie utworzenia wydzielonych rachunkdw dochoddw dla 
jednostek budietowych prowadzqcych dziatalnoit okreilonq w ustawie z dnia 7 wrzeinia 
1991 r. o systemie oiwiaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, 
co nastqpuje: 

W uchwale nr 15/111/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie 
utworzenia wydzielonych rachunk6w dochodow dla jednostek budietowych prowadzqcych 
dziatalnoid: okreilonq w ustawie z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oiwiaty, wprowadza siq 
nastqpujqce zmiany: 

1. tytut uchwaty otrzymuje brzmienie: 
,,w sprawie utworzenia wydzielonych rachunkdw dochodow dla jednostek 
budietowych prowadzqcych dziatalnoid: okreflonq w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oiwiatowe" 

2. 5 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
,,Szkota Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu" 

3. w § 1 uchyla siq pkt 7. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjqcia z mocq obowiqzujqcq od 1 wrzeinia 2017r. 
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Uzasadnienie 
do uchwaty zmieniajqcej uchwatq w sprawie utworzenia wydzielonych rachunkow 
dochodow dla jednostek budietowych prowadzqcych dziatalnoit okreilong w ustawie 
z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie ogwiaty 

W zwiqzku ze zmianami w systemie oiwiaty wynikajqcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustawe- Prawo ojwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz 
uchwatq nr 323/XXX1/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkot podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez gminq Miasto 
i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oiwiatowe, na 
okres od dnia 1 wrzeSnia 2017r. do dnia 31  sierpnia 2019r. istnieje potrzeba dostosowania 
jednostek budietowych posiadajqcych wydzielony rachunek dochodow do stanu prawnego 
obowiqzujqcego od 1 wrzeinia 2017 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktow normatywnych 
i niektorych aktow prawnych istnieje mozliwoiC nadania aktowi normatywnemu wstecznej 
mocy obowiqzujqcej, jezeli zasady demokratycznego panstwa prawnego nie stojq temu na 
przeszkodzie. 

Przedmiotowa uchwata ma jedynie charakter dostosowujqcy i nie narusza zasad 
demokratycznego panstwa prawnego. 


