
§ 1. Zwiększa się prognozowane dochody budŜetu Miasta o kwotę 1 774 649 zł
 z  tego:
1) zwiększa się dochody bieŜące 1 774 649 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetu Miasta o kwotę 6 718 800 zł
z  tego:
1)  zwiększa się wydatki bieŜące 3 281 200 zł
2)  zmniejsza się wydatki majątkowe 10 000 000 zł
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się  deficyt budŜetowy Miasta o kwotę 8 493 449 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się przychody budŜetu Miasta 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 o kwotę

8 493 449 zł

z tego:
1) zwiększa się nadwyŜki z lat ubiegłych  1 506 551 zł
2) zmniejsza się sprzedaŜ innych papierów wartościowych 10 000 000 zł

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi miasta Szczecin zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w pozostałych dotacjach z budŜetu Miasta zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z
gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do
uchwały.

                                                    UCHWAŁA  NR           /              /09
                                                           Rady Miasta Szczecin                          
                                                           z  dnia                2009 r.                

w sprawie  zmian  budŜetu  i  zmian  w   budŜecie  Miasta  Szczecin na  2009 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)  Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:



§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych zrealizacją
zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Zwiększa się wysokość upowaŜnienia Prezydenta Miasta do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

o którym mowa w § 22 pkt 1 uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia

19 grudnia 2008 r. o kwotę 100 000 000 zł

§ 11.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia
19 grudnia 2008 r. zmienia się nazwy programów:

 - z "EE - Edukacja ekologiczna" i "OP - Ochrona powietrza atmosferycznego" 
   na "POŚ - Program ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 
   2008 - 2019",

 - z "PGO - Program "Plan gospodarki odpadami dla miasta Szczecin""  
   na "PGO - Plan gospodarki odpadami dla miasta Szczecin".

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

         Przewodniczący Rady Miasta


