
UCHWAŁA NR IV/42/11 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 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, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675 ), Rada Miasta 

Szczecin uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta (Załączniki Nr 1, 2, 3) w wysokości 1 480 915 958 zł, 

z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 1 270 198 995 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 210 716 963 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (Załączniki Nr 1, 4) w wysokości 1 878 637 852 zł, 

z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 1 201 419 464 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 677 218 388 zł. 

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy Miasta (Załączniki Nr 5) w wysokości 397 721 894 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 

1) z kredytów bankowych w wysokości 276 621 150 zł, 

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 121 100 744 zł. 

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta (Załączniki Nr 5) w wysokości 439 100 744 zł, 

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta (Załączniki Nr 5) w wysokości 41 378 850 zł, 

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 32 837 213 zł, 

z tego: 

1) rezerwę ogólną w wysokości 1 900 000 zł, 

2) rezerwy celowe w wysokości 30 937 213 zł, 

z przeznaczeniem na: 

a) bieżące wydatki oświatowe 26 993 835 zł, 



b) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych 333 378 zł, 

c) realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym 310 000 zł, 

d) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3 300 000zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 500 000 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 2 800 000 zł. 

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie 

z Załącznikiem Nr 6. 

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek 

budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 8. 

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie  

z Załącznikiem Nr 9, 

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie z Załącznikiem Nr 9. 

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie 

z Załącznikiem Nr 10. 

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 11. 

§ 13. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (Załącznik Nr 12) 

w wysokości  8 262 800 zł. 

2. Ustala się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(Załącznik Nr 12) w wysokości 7 771 800 zł. 

3. Ustala się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii (Załącznik Nr 12) w wysokości 491 000 zł. 

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 13. 

2.Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej  

jak w Statucie Osiedla. 

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 

do łącznej wysokości 100 000 000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 276 621 150 zł, 



3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 41 378 850 zł. 

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania 

papierów wartościowych o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nich określonych. 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia  

ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień 

wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, 

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł. 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy, 

5) lokowania wolnych  środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank potwierdzający obsługę budżetu Miasta. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 


