
Uchwała Nr XXIII/286/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 27 maja 1996 r. 

w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 20 ul. 

Wieniawskiego 17 oraz nadania statutu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz art. 58 ust. 

6 i art. 84 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 ustawy prawo budżetowo z dnia 05 stycznia 

1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 72 poz. 344 ze zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Utworzyć zakład budżetowy pod nazwą Przedszkole Publiczne Nr 20.  

§ 2. 

Przedmiotem działalności Przedszkola jest: 

a. zapewnienie świadczeń opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznych dzieciom od 3 do 

6 roku życia zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

programem wychowania w przedszkolu,  

b. zapewnienie wyżywienia na warunkach określonych w statucie, o którym mowa w § 6 

uchwały. 

§ 3. 

Przedszkole będzie się rozliczało z budżetu przez Dział 79, Rozdział 8211 - Przedszkola. 

§ 4. 

1. Źródłami przychodów powołanego przedszkola są:  

1. wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi,  

2. dotacje z budżetu Miasta,  

3. wpływy z działalności gospodarczej i inne. 

2. Uzyskane przychody przeznaczone będą na:  

1. pokrycie kosztów utrzymania Przedszkola,  

2. świadczenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne,  

3. wyżywienie,  

4. inne wydatki związane z działalnością Przedszkola. 

 



 

§ 5. 

Zakład zostaje wyposażony w środki obrotowe będące w dotychczasowym użytkowaniu 

Przedszkola Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. 

§ 6. 

Przedszkole działa zgodnie ze statutem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


