
UCHWAŁA NR XXVI/665/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez 
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/705/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe 
prowadzące działalność w zakresie oświaty (zm. uchwałą Nr XXXV/1042/13 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 18 listopada 2013 r., uchwałą Nr XLII/1226/14 Rady Miasta
Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r., uchwałą Nr IX/160/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 
2015 r., uchwałą Nr XI/238/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. uchwałą Nr 
XIII/300/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r., uchwałą Nr XVII/399/16 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 22 marca 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„Na wydzielonym rachunku samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody 
uzyskiwane:

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, 
polegającej na świadczeniu usług,

2) z opłat finansowanych ze środków pomocy społecznej lub wniesionych przez rodziców lub 
opiekunów prawnych za posiłki, z których dziecko korzysta podczas pobytu w przedszkolu 
i oddziale przedszkolnym,

3) z pozostałych opłat pobieranych przez jednostkę, a w szczególności:

a) z opłat za duplikaty legitymacji, duplikaty świadectw,

b) z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,

c) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za 
sprawdzanie kwalifikacji,

4) z najmu lub dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki,

5) ze sprzedaży wyrobów i świadczenia usług w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,

6) z tytułu odpłatności finansowanych ze środków pomocy społecznej oraz ponoszonych przez 
rodziców lub opiekunów prawnych za korzystanie ze stołówek szkolnych oraz wyżywienie 
i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach,

7) z nagród i wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz 
imprezach,

8) z odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku,

9) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

10) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 
użytkowaniu jednostki budżetowej,

11) z wyegzekwowanych kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umów finansowanych z wydzielonego rachunku bankowego jednostki,
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12) wyegzekwowanych należności zasądzonych wyrokami sądowymi oraz należności 
wynikających z zawartych przez jednostki ugód sądowych, które powstały w związku 
z realizacją umów finansowanych z wydzielonego rachunku bankowego jednostki,

13) ze zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu zakupu towarów 
i usług nad podatkiem należnym z tytułu sprzedaży towarów i usług, dotyczącej rozliczeń roku 
poprzedzającego rok budżetowy.”;

2) § 2. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„Dochody samorządowych jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem przez 
samorządową jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust.1,

2) współfinansowanie działalności podstawowej oraz zakupy inwestycyjne,

3) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,

4) regulowanie zobowiązań z tytułu nadwyżki podatku od towarów i usług należnego z tytułu 
sprzedaży towarów i usług nad podatkiem naliczonym z tytułu zakupu towarów i usług.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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