
(PROJEKT)

§ 1. Zwiększa się prognozowane dochody budŜetu Miasta 520 000 zł
 z  tego:
1) zmniejsza się dochody majątkowe 500 000 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
 - źródło: "Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie 
    wraz z zakupem sprzętu"

500 000 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe 1 020 000 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
 - źródło: "Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół 
    WyŜszych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu"

500 000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92118 - Muzea
 - źródło: "Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie" 520 000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetu Miasta o kwotę 1 980 000 zł
z  tego:
1) zwiększa się wydatki bieŜące 4 000 000 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 - zadanie: "Utrzymanie dróg" 2 000 000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
 - zadanie: "Oczyszczanie miasta" 2 000 000 zł
2) zmniejsza się wydatki majątkowe 10 541 000 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 - zadanie: "Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - 
    przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad.2 - Budowa Ronda Dąbska, 
    Chłopska, Handlowa"

1 500 000 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa
rozdziale 71035 - Cmentarze
 - zadanie: "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej" 6 500 000 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia

                                                    UCHWAŁA  NR     /      /10
                                                           Rady Miasta Szczecin                          
                                                    z  dnia                                  2010 r.                
w sprawie  zmian  budŜetu  i  zmian  w   budŜecie  Miasta  Szczecin na  2010 rok oraz zmian w 
uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta 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) Rada Miasta Szczecin uchwala, co
następuje:



rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
 - zadanie: "Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie 
    wraz z zakupem sprzętu"

730 000 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
 - zadanie: "Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w 
    Szczecinie"

1 811 000 zł

3) zwiększa się wydatki majątkowe 4 561 000 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - zadanie: "Przyłaczenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 
   w północnej części Szczecina"

900 000 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia
rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
 - zadanie: "Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół 
    WyŜszych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu"

730 000 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92118 - Muzea
 - zadanie: "Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie" 2 331 000 zł
rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 - zadanie: "Renowacja zabytkowej posadzki Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
    w Szczecin Dąbiu"

100 000 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
 - zadanie: "Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera" 500 000 zł

§ 3. Zmniejsza się  planowany deficyt budŜetowy Miasta o kwotę 2 500 000 zł
z tego:
1) zmniejsza się przychody pochodzące z zaciąganych kredytów 2 500 000 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z Wieloletnimi Programami 
Inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budŜetowych 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 4 "Wydatki budŜetu Miasta Szczecin na 2010 rok według działów 
i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały
2) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowaneze środków
pomocowych na 2010 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały
3) Załącznik Nr 11 "Dotacje przedmiotowe z budŜetu Miasta Szczecin na 2010 rok"
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

4) Załącznik Nr 12 "Pozostałe dotacje z budŜetu Miasta Szczecin na 2010 rok"
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



         Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                 


