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WPROWADZENIE 
 

 
BUDŻET M IASTA  

� DOCHODY  1 282,4 mln zł 

� WYDATKI  1 265,9 mln zł 

� NADWYŻKa 16,5 mln zł 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOSPODARKA „POZABUD ŻETOWA ” 

mln  zł 
 Przychody Wydatki 

Zakłady budżetowe 545,3 540,6 

Gospodarstwa 
pomocnicze 

1,8 1,8 

Fundusze celowe 8,0 8,2 

Rachunki dochodów 
własnych 

39,9 54,6 

Ogółem  595,0  605,2 

 
 
 
Fundusz Pracy 
Wydatki (mln zł) 26,6 
 
PFRON 
Wydatki (mln zł) 6,8 
 

 
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
Miasta Szczecin zawiera zestawienie dochodów 
i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków 
budżetu Miasta w szczegółowości nie mniejszej niż 
w uchwale budżetowej. Uchwała Nr XVI/434/07 
Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta na 
2008 rok została uchwalona w dniu 20 grudnia 
2007 roku i stanowiła podstawę gospodarki 
finansowej Miasta. 

Sprawozdanie oprócz zestawienia dochodów 
i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta 
zawiera także przychody i wydatki zakładów 
budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
i funduszy celowych: Gminnego i Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym. 

Sprawozdanie obejmuje również wykaz 
jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki 
dochodów własnych oraz zestawienie dochodów 
własnych i wydatków nimi finansowanych. Wykaz 
ten zawiera ponad 200 rachunków utworzonych 
przy jednostkach miejskich takich jak: szkoły, 
poradnie, internaty i bursy, domy pomocy 
społecznej i inne. 

Dodatkowo w sprawozdaniu ujęto informację 
o środkach, którymi Miasto dysponuje w ramach 
Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy 
pamiętać, że poza wymienionymi źródłami 
finansowania zadań Miasta część zadań jest 
finansowana w ramach działalności spółek 
komunalnych. Spółki przedstawiają sprawozdania 
finansowe ze swojej działalności w trybie 
i terminach ustalonych odrębnymi przepisami. 

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości 
i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie 
realizacji budżetu sporządzano miesięczne 
informacje o wykonaniu budżetu, które dostarczano 
radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowano na 
stronach internetowych Miasta. 

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak 
i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni 
pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami na następnej 
stronie przedstawiono zestawienia dochodów 
i wydatków dla gminy i dla powiatu. 
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Plan Wykonanie

DOCHODY OGÓŁEM 942 089 634 961 470 799

Dochody własne 865 197 956 888 895 625

Dotacje celowe 73 872 378 70 101 510

Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy
porozumień między j.s.t.

3 019 300 2 473 664

WYDATKI OGÓŁEM 1 005 122 408 861 345 897

Wydatki własne 928 230 730 788 770 723

Zadania zlecone 73 872 378 70 101 510

Wydatki na zadania realizowane na mocy
porozumień między j.s.t.

3 019 300 2 473 664

Plan Wykonanie

DOCHODY OGÓŁEM 320 062 747 320 931 711

Dochody własne 292 088 227 294 496 260

Dotacje celowe 27 089 343 25 657 538

Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy
porozumień między j.s.t.

885 177 777 913

WYDATKI OGÓŁEM 425 870 870 404 604 162

Wydatki własne 397 896 350 378 168 711

Zadania zlecone 27 089 343 25 657 538

Wydatki na zadania realizowane na mocy
porozumień między j.s.t.

885 177 777 913

Plan Wykonanie

DOCHODY OGÓŁEM 1 262 152 381 1 282 402 510

Dochody własne 1 157 286 183 1 183 391 885

Dotacje celowe 100 961 721 95 759 048

Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy
porozumień między j.s.t.

3 904 477 3 251 577

WYDATKI OGÓŁEM 1 430 993 278 1 265 950 059

Wydatki własne 1 326 127 080 1 166 939 434

Zadania zlecone 100 961 721 95 759 048

Wydatki na zadania realizowane na mocy
porozumień między j.s.t.

3 904 477 3 251 577

GMINA – realizacja budżetu za 2008 rok

POWIAT – realizacja budżetu za 2008 rok

GMINA MIASTO SZCZECIN – realizacja bud żetu za 2008 rok
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Dochody bie
wyniosły 1

Najwy
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WYNIKI BUD Ż

ADWYŻKA  

 zamknął się nadwy

W omawianym okresie zaci
zania w wysokości 

na prefinansowanie) i dokonano 
ści 46,1 mln zł. Stan zobowi
1.12.2008 r. wyniósł 
stosunku do roku 200

zobowiązań w 2008 roku
dochodów ogółem. 

: Wyniki budżetowe 

53,2

2005 r. 2006 r.

 

WYNIKI BUD ŻETOWE

16,5 mln zł

ę nadwyżką w wysoko

W omawianym okresie zaci
ści 10,0 mln zł (po

na prefinansowanie) i dokonano spłat zobowi
mln zł. Stan zobowiązań

r. wyniósł 180,8 mln zł
stosunku do roku 2007 o 36,1

w 2008 roku stanowi

etowe – nadwyżka (w

55,4

16,5

2007 r. 2008 r.

ETOWE  

mln zł 

ą w wysokości 

W omawianym okresie zaciągnięto 
mln zł (pożyczki 
spłat zobowiązań 

ązań Miasta 
mln zł i był 
36,1 mln zł. 

stanowiła 14,1% 

(w mln zł). 

 

16,5

2008 r.


