
UCHWAŁA NR LX/1130/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 lipca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych
w oświatowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319); w związku z Uchwałą Nr LII/987/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2006 
roku w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oraz zmiany niektórych 
uchwał; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/650/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach 
budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Rachunek dochodów własnych mogą utworzyć oświatowe jednostki budżetowe 
Miasta Szczecin w celu finansowania niektórych zadań z zakresu oświaty i wychowania:
1) szkoły podstawowe, w tym specjalne zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) gimnazja, w tym specjalne zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
3) szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, w tym specjalne zgodnie z załącznikiem nr 3 

do uchwały,
4) szkoły i placówki artystyczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
5) placówki oświatowo – wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
6) poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie

z załącznikiem nr 6 do uchwały
7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 

specjalne ośrodki wychowawcze zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
8) młodzieżowe ośrodki socjoterapii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
9) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
10) przedszkola specjalne zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

2) Zmienia się „Nr 8” i „Nr 9” załączników odpowiednio na „Nr 9” i „Nr 10”.

3) Dodaje się załącznik „Nr 8” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik 
do Uchwały Nr LX/1130/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 lipca 2006 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIV/650/05
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 lutego 2005 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 ul. Przylesie 17                                   
70-871 Szczecin

2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Jagiellońska 58                             
70-382 Szczecin


