
§ 1. Zmniejsza się prognozowane dochody budŜetu Miasta o kwotę 13 884 840 zł
 z  tego:
  1) zwiększa się dochody bieŜące 373 959 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
  2) zmniejsza się dochody majątkowe 14 258 799 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetu Miasta o kwotę 18 571 416 zł
z  tego:
  1) zwiększa się wydatki bieŜące 4 227 426 zł
  2) zmniejsza się wydatki majątkowe 22 798 842 zł
zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

§3. Zmniejsza się planowany deficyt budŜetowy Miasta o kwotę 4 686 576 zł

z  tego:
  1) zmniejsza się przychody pochodzące z zaciąganych kredytów ustalonych na 
pokrycie 
       planowanego deficytu budŜetowego

6 775 332 zł

  2) zwiększenia nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych 2 088 756 zł
ustalonych na pokrycie planowanego deficytu budŜetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane
ze środków pomocowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budŜetowych 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek
budŜetowych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budŜetu Miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających
z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10 do
uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady Miasta

                                                    UCHWAŁA  NR     /      /10
                                                           Rady Miasta Szczecin                          
                                                    z  dnia                                  2010 r.                
w sprawie  zmian  budŜetu  i  zmian  w   budŜecie  Miasta  Szczecin na  2010 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr
214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,
Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181
poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223
poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr28 poz.142 i poz.146) Rada Miasta
Szczecin uchwala, co następuje:


