
Dysponowanie   mieniem    komunalnym    Miasto  powierzyło    komunalnym 
jednostkom organizacyjnym. Największą częścią mienia zarządzają zakłady budŜetowe.

Z   uwagi   na   liczebność   znaczną   rolę   odgrywają   placówki   oświatowo - 
wychowawcze.   Pozostałą częścią majątku komunalnego administrują placówki opieki 
społecznej   i  ochrony  zdrowia,   placówki kultury  oraz  Urząd  Miasta.

Wartość majątku będącego w dyspozycji zakładów budŜetowych zmniejszyła
 się  o 64 632 418 PLN.   Spadek   wystąpił   w   rzeczowych   aktywach   trwałych   o
60 241 044 PLN.     Spowodowane   jest   to   bezpośrednio   przekształceniem  zakładu 
budŜetowego   pn.   "Miejski  Zakład  Komunikacyjny"   w   Szczecinie  w  spółkę  prawa 
handlowego -  Uchwała  Nr  XXVIII/715/08  Rady  Miasta  Szczecin  w  sprawie  likwidacji 
zakładu  budŜetowego  pn.  "Miejski   Zakład   Komunikacyjny"   w    Szczecinie   w  celu 
zawiązania   spółki    z   ograniczoną   odpowiedzialnością    pod   nazwą   Tramwaje  
Szczecińskie   Spółka  z   ograniczoną   odpowiedzialnością  w  Szczecinie.

Zakłady  budŜetowe  wykazały  pozostałe  aktywa  trwałe  w  wysokości  
1 603 994 PLN   (1 599 537 PLN - wartości  niematerialne  i  prawne).    Zmniejszeniu
 uległy  aktywa  obrotowe  o  4 581 619 PLN.    Znaczną   część  aktywów   obrotowych  
odnotowano   w   Zarządzie  Budynków  i  Lokali  Komunalnych,   które  zwiększyły  się 
w ciągu okresu obrachunkowego o 2 200 267  PLN  oraz w Zarządzie Dróg i Transportu 
Miejskiego,  w  którym odnotowano wzrost  o  959 076 PLN.

Największą częścią aktywów  obrotowych  dysponuje Urząd Miasta - w kwocie 
330 632 157 PLN   (w tym m.in.. naleŜności z tyt. podatków i środki pienięŜne), podobnie
w zakresie pozostałych aktywów trwałych - w kwocie 1 031 901 540 PLN (w tym udziały
i  akcje). 

Tabele  23-28   oraz   wykresy   15-18   w   tym   rozdziale   przedstawiają   te  
relacje,  w   sposób  szczegółowy   określają   je   załączniki.
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Struktura maj ątku ogółem
( zakłady bud Ŝetowe, pozostałe jednostki bud Ŝetowe Miasta, Urz ąd Miasta)
w latach 2007 - 2009

Wykres nr 15
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