
UCHWAŁA NR XX/540/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 07 kwietnia 2008 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych 
w oświatowych jednostkach budŜetowych 
 

Na podstawie art. 22 ust 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, 
poz. 708; Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; 
z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984); Uchwały 
Nr XXXIV/650/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia 
rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budŜetowych, zmienionej 
Uchwałą Nr LX/1130/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. oraz Uchwałą 
Nr XI/325/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2007 roku; 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 
budŜetowych zmienionej Uchwałą Nr LX/1130/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 
25 lipca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych 
w oświatowych jednostkach budŜetowych, Uchwałą Nr XI/325/07 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów 
własnych w oświatowych jednostkach wprowadza się następującą zmianę: 

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„ § 2. 1. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych oświatowe jednostki 
budŜetowe określone w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, 
Nr 9 mogą gromadzić dochody uzyskiwane: 

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, polegającej między 
innymi na świadczeniu usług, 

2) z opłat pobieranych przez jednostkę, 
3) z wpływów z najmu lub dzierŜawy składników majątkowych będących w dyspozycji 

jednostki, 
4) z nagród i wyróŜnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz 

róŜnego rodzaju imprezach, 
5) z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych. 

  2. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych oświatowe jednostki budŜetowe 
określone w załączniku Nr 10 mogą gromadzić dochody uzyskiwane: 

1) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, polegającej między 
innymi na świadczeniu usług, 

2) z opłat wniesionych przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w 
przedszkolu w wysokości 37% tych opłat w roku 2008 i 55% tych opłat w latach 
następnych, 

3) z pozostałych opłat pobieranych przez jednostkę, 
4) z wpływów z najmu lub dzierŜawy składników majątkowych będących w dyspozycji 

jednostki, 
5)  z nagród i wyróŜnień otrzymanych za udział w konkursach, projektach, festiwalach oraz 

róŜnego rodzaju imprezach, 
6) z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych. 



3. Dochody własne oświatowych jednostek budŜetowych wraz z odsetkami są przeznaczone 
na: 

1) sfinansowanie wydatków bieŜących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem przez 
jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust.1, 

2) współfinansowanie działalności podstawowej oraz zakupy inwestycyjne. 
4. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie 
wynagrodzeń osobowych.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


