
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości 
dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 
do komunikacji miejskiej 
 

Na podstawie art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, 
poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 
r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXX/761/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej zmienionej uchwałą Nr XXXII/800/09 
z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej 
dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie do komunikacji miejskiej § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej 
do komunikacji miejskiej udzielanej zakładowi pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie w wysokości 3,6425 zł do planowanej na 2009 rok pracy przewozowej 
wyraŜonej w wozokilometrach (trakcja autobusowa) i pociągokilometrach (trakcja 
tramwajowa).”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2009 r.  
 
 
 



 
UZASADNIENIE: 

 
Art. 174 ust. 1,3 oraz 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych mówi, Ŝe z 
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dla zakładów budŜetowych 
dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji 
określa uchwała budŜetowa. Stawki  dotacji przedmiotowych ustala  Rada Miasta. 
Na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin, która odbyła się w dniu  20 lipca  br. 
Rada Miasta przegłosowała  uchwałę  w sprawie zmian budŜetu i zmian w budŜecie miasta na 
2009 rok.  W wydatkach bieŜących między innymi zwiększono kwotę  dotacji przedmiotowej 
do komunikacji   miejskiej  o 1 500 000 zł brutto (z 81 025 000  na 82 525 000  zł brutto).  
W związku z ww. zmianą kwoty dotacji zachodzi konieczność ponownego przeliczenia i 
zmiany obecnie obowiązującej kwoty jednostkowej  stawki dofinansowania  dotacją 
komunikacji miejskiej.  
 
Stan dotychczasowy:  
Kwota dotacji przedmiotowej stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej: 81 025 000 
zł brutto.  
Planowana na rok 2009 praca przewozowa wyraŜona w wozokilometrach i 
pociągokilometrach: 23 456 620.  
Stawka dopłaty z dotacji przedmiotowej  do planowanej na rok 2009 pracy przewozowej  
wyraŜonej w wozokilometrze (trakcja autobusowa) i pociągokilometrze (trakcja 
tramwajowa):  3,4543 zł brutto. 
 
Stan po zmianach: 
Kwota dotacji przedmiotowej stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej (po 
zmianach budŜetu miasta w dn. 20 lipca  br.):  82 525 000 zł brutto.  
Planowana na rok 2009 praca przewozowa wyraŜona w wozokilometrach i 
pociągokilometrach: 23 456 620.  
Stawka dopłaty z dotacji przedmiotowej  do planowanej na rok 2009 pracy przewozowej  
wyraŜonej w wozokilometrze (trakcja autobusowa) i pociągokilometrze (trakcja tramwajowa) 
od 1 września 2009 r.: 3,6425 zł brutto.   
 
W związku ze zwiększeniem kwoty dotacji przedmiotowej do komunikacji miejskiej o 
1 500 000 zł brutto, od 01 września 2009 r. wzrośnie wysokość stawki jednostkowej dopłaty 
do komunikacji miejskiej dotacją przedmiotową z budŜetu Miasta o 0,1882 zł brutto, do 
kwoty 3,6425  zł brutto.  
 


