
UZASADNIENIE 

 

Projekt uchwały zawiera zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budŜetu 

Miasta Szczecin na 2009 rok polegające na:  

- Zwiększeniu dochodów o kwotę 1 774 649 zł 

- Zmniejszeniu wydatków o kwotę 6 718 800 zł 

W wyniku wprowadzenia powyŜszych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt 

budŜetowy Miasta o kwotę 8 493 449 zł. 

 

Na zmiany po stronie DOCHODÓW składają się przede wszystkim: 

Zwiększenie dochodów bieŜących o kwotę  1 775 547 zł 

z tego: 

- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŜetu państwa o kwotę 762 000 zł 

- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między 

jst – stypendia unijne dla uczniów o kwotę 749 550 zł 

- dotacje na zadania własne i pozostałe dochody o kwotę 263 997 zł 

Zmniejszenie dochodów bieŜących o kwotę  898 zł 

z tego: 

- część równowaŜąca  subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 898 zł 

 

Na zmiany po stronie WYDATKÓW składają się przede wszystkim 

Zwiększenie wydatków bieŜących o kwotę 3 281 200 zł 

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000 000 zł 

 

Ponadto zmiany polegają na: 

- Zwiększeniu przychodów – nadwyŜki z lat ubiegłych 1 506 551 zł 

- Zmniejszeniu przychodów – sprzedaŜ obligacji 10 000 000 zł 

 



 
 

  

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych zadań zarówno po stronie wydatków 

bieŜących jak i majątkowych zostały przedstawione w załączniku do Uzasadnienia. 

Wprowadzono ponadto zmiany: 

 - w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie budŜetu Miasta na 2009 rok - wydatki związane z wieloletnimi programami 

inwestycyjnymi miasta Szczecin na 2009, 

 - w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie budŜetu Miasta na 2009 rok - programy i projekty realizowane ze środków 

pomocowych”, 

 - w załączniku nr 12 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie budŜetu Miasta na 2009 rok - pozostałe dotacje z budŜetu miasta Szczecin 

na 2009 rok, 

 - w załączniku nr 17 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie budŜetu Miasta na 2009 rok – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaŜ napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  

z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, 

- w załączniku nr 18 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 

2008 r. w sprawie budŜetu Miasta na 2009 rok – dochody i wydatki związane z realizacją 

zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Projekt uchwały zwiększa kwotę upowaŜnienia dla 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 do 

kwoty 300 mln zł. 

Jednocześnie projekt uchwały zmienia nazwy programów i projektów ujętych w załącznikach 

6 i 7 do uchwały Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie 

budŜetu Miasta na 2009 rok. 


