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UCHWAtA Nr 50 RADY MINISTROW 

z dnia 26 lutego 1971 r. 

w sprawie funduszu miejskiego. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 
1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada 
Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się fundusz miejski w miastach nie sta
nowi-ących powiatów licząt:ych poniżej 20 tys. mieszkańców 
i w osie·dla·ch. 

2. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodo
wych do objęcia przepisami uchwały , za zgodą Ministra Fi
illansów, miast liczących ponad 20 tys. mieszkańców, jeżeli 
są one uzdrowiskami lub jeżeli na ich obszarze pobiera się 
opłatę uzdro.wiskową. 

§ 2. 1. Dochodami funduszu miejskiego są: 
1) wpływy podatku od lokali, dotychczas zaliczane na do

chody budżetowe; 
2) udział we wpływach podatku od nieruchomości, ustalo

ny przez powiato.wą radę narodową, który może być 
zróżnicowany dla poszczególnych miast i osiedli w :za
leżności od stopnia ich rozwoju i potrzeb, z tym że ogól
na k wota z tytułu udziałów wszystkich miast i osiedli 
powiatu nie może przekraczać kwoty przewidz.ianej w 
roku 1970 z tytułu podatku od lokali pobieranego od or
ganizacji spółdzielczych, • 

3) wpłaty pobierane na terenie miasta i osiedla na podsta
wie Rrzepisów ustawy o funduszu gromadzkim na nie
które cele miejscowe, 

4) wpłaty 'podatku obrotowego i dochodowego od nowo 
założonych drobnych zakładów rzemieślniczych w ciągu 

trzech lat po zakończeniu okresu zwolnienia ich od tych 
podatków, 

5) wpłaty podlegające odprowadzeniu do budżetu państwo
wych zakładów usłu[fowych i państwowych drobnych 
zakładów produkcyjnych, wykorzystujących glów!ł~e 

miejscowe surowce, utworzonych ze środków funduszu, 
przez okres trzech lat _od ich uruchomienia, 

6) wpływy z opłaty uzdrowiskowej, 
7) udział w dochodach powiatowych rad narodowych z ty

tułu dopłat do ,cen napojów alkoholowych, ustalony 
przez powiatową radę narodową, który może być zróż

nicowany dla poszczególnych miast i osiedli, z tym że 
ogólna kwota z tytułu udziałów wszystkich miast i osie
dli powiatu nie może przekraczać 100/0 dochodów powia
towych rad narodowych z tego żródła. 

2. Dochodami funduszu miejskiego mogą być także inne 
wpłaty i świadczenia, a w szczególności: 

1) dobrowolne wpłaty ludności, 
2) wpływy z funduszu gromadzkiego okolicznych gromad, 

przeznaczone na rozwój urządzeń miejskich służących 
równocześnie potrzebom mieszkańców tych gromad, 

3) wpłaty z funduszów zakładowych przedsiębiorstw pań
stwowych udzielane zgodnie z wytycznymi Centralnej 
Rady Związków Zawodowych w sprawie gospodarowa
nia fund uszem zakla dowym oraz wpłaty z części czystej 
nadwyżki organizacji spółdzielczych przeznaczonej na 
cele społeczno-wychowa wcze, 

4) wpłaty z funduszów społecznych. 

3. Dochodami funduszu miejskiego w miejscowościach, 
o których mowa w § 1 ust. 2, są tylko docho,dy wymienkme 
w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2. 

§ 3.1. Srodki funduszu miejskiego przeznacza się na: 

1) budowę, remont, wyposażenie, konserwację i utrzymanie: 

a) urządzeń komunalnych. ochrony przeciwpożarowej, 
socjalnych, kulturalnych oświatowo-wychowaw-
czych, 

b) obiektów i urządzeń związanych z rozwojem kultury 
fizycznej, turystyki i wypoczynku, 

2) pomoc w realizacji czynów społecznych, podejmowanych 
przez miejscową ludność, 
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3) remont i wyposażenie: 
a) państwowych zakładów usługowych, 

b) państwowych drobnych zakładów produkcyjnych wy
korzystujących głównie miejscowe surO'Wce. 

2. W uzasadnionych wypadkach środki funduszu miej
$kiego mogą być wykorzystane także na budowę obiektów 
wymienIonych w ust. 1 pkt 3. 

3. Ze środków funduszu· miejskiego mogą być przeka~ 
zywane na rzecz jednostek gospodarki us'połecznionej udziały 

w kosztach realizacji wspólnych inwestycji o charakterze 
socjalnym, kulturalnym i komunalnym. 

4. Wpływy" o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, przezna
cza się przede wszystkim na inwestycje socjalne i komunaLne,' 
związane bezpośrednio z interesem załogi przedsiębio.rstwa . 

.państwowego lub organizacji Sipółdzie!czej dokonujących 
wpłat. 

5. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej przeznacza się w 
całości na zapewnienie porządku, higieny i estetyki oraz na 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych kuracjusżów, wczasowi
czów i turystÓw. ' 

§ 4. Zadania o . charakterze inwestycyjnym podejmowa
ne na podstawie § 3 mogą być realizowane na zasadach 
określonych w przepisach o finansowaniu inwestycji i re
montów jednostek państwowych. 

§ 5. Srodki funduszu miejskiego prze'znaczone na reali
zację czynów społecznych podejmo wanych prze.z miejscową 

ludność nie mogą być traktowane jako środki własne ludnoś
ci w rozumie.niu przepisów o czynach społecznych . 

§ 6. Srodkami fundus zu miejskie-go dys ponuje prez y
dium rady nar·odowej lub wyznaczony organ. 

§ 7. 1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 25 listo
pada 1970 r . - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) tra
ei moc rozporządzenie - Rady Ministrów z dnia 25 listopada 
1966 r. w sprawie utworzenia funduszu miejskiego w mia
stach nie stanowiących powiatów (Dz. U. Nr 54, poz. 322). 

2. Nie wykorzystane środki funduszu miejskiego, 'utwo
rzonego na podstawie ro~porządzenia wymienionego w ust. 1, 
stają się środkami funduszu miejskiego w ro z:umieniu 
uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finan
sów oraz prezydiom rad narodowych. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłos zenia, 
z tym że w stosunku do miast nie stanowiących powiatów 
i osiedli, w których nie wstał utworzony fundusz miejski na 
podstalwie rozporządzenia wymienionego w § 7 ust. l, uchwa
ła wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI 

z dnia 25 Lutego 1971 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni na\lkowych~ 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. 
o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1969 r. 
Nr 4, poz, 32) zarząd za się, co następuje: 

. . 

§ 1. W wykazie jednostek uprawnionych 'do nadawania 
s-topni naukowych doktora , stanowiącym załącznik nr l do 
zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki 
z dnia 9 sierpnia 1967 r. w sprawie wykazu jednostek 
uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor 
Polski z 1967 r. Nr 50, poz. 248 i Nr 56, poz. 274, oz 1968 r. 
Nr 20, poz. 127, Nr 34, poz. 229 i Nr 53, poz. 371, z 1969 r. 
Nr 23, poz. 183, Nr 43, poz. 346 i Nr 51, poz. 401, z 1970 r. 
Nr 11. poz. 102, Nr 15, poz. 130, Nr 23, poz. 188, Nr 32, poz. 
2.'ł9 i Nr 42 poz. 321 oraz z 1971 r. Nr 5, poz. 35), wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) . w części A. Slkoły wyższe: 
a) w pozycji I Uniwersyteiy: 

pod lp. 5 Uniwersytet Warszawski - Minister
stwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - Wy
dział Nauk Społecznych ..:...-- dodaje się w rubryce 4 
wyrazy "doktora nauk politycznych", 

- pod Lp. 6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu - Ministerstwo ' Oświaty Szkolnictwa 
Wyższego - dodaje się wyrazy: 
w rubryce 2 - "Instytut Zabytkoznawstwa i Kon

serwatorstwa", 
w rubryce 4 - "doktora nauk humanistycznych", 

- pod lp. 9 Uniwersytet Gdański - Ministerstwo 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego - dodaje się wy
razy: 
w rubryce 2 - u Wydział Ek.{)nomiki Tran Slportu", 
w rubryce 4 - "dpktora nauk ekonomicznych", 
w rubryce 2 - "Wydział Ekonomiki Produkcji", 
w rubryce 4 - "doktora nauk ekonomicznych", 

b) w pozycji VIII Akademie medyczne pod Lp. 8 Aka
demia M1!dyczna w Warszawie - Ministerstwo Zdro
wia i Opieki Społecznej - skreśla się wyrazy: 
- w rubryce 2 - "Studium Doskonalenia Lekarzy", 
- w rubryce 4 - "doktora nauk medycznych", 

2) dodaje się nową część D w brzmieniu: 

"D. SAMODZIELNE PLACOWKI TYPU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO 

Lp. . Nazwa placówki Organ nadzorujący Nazwa stopnia naukowego 

1 2 3 4 

1 Centrum Medyc:z.ne Kształcenia Ministerstwo Zdrowia doktora nauk 
Podyplomowego w Warszawie i Opieki Społecznej medycznych" 


