
§ 1. Zwiększa się prognozowane dochody budżetu Miasta o kwotę 8 863 706 zł
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 8 863 706 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 863 706 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 8 823 706 zł
2) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę 40 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2  do uchwały.

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały Nr VII/151/07 Rady Miasta
Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. określającego wydatki związane z
wieloletnimi programami i projektami inwestycyjnymi na treść zawartą w
załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do uchwały Nr VII/151/07 Rady Miasta
Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. określającego wydatki na programy
realizowane ze środków pomocowych na treść zawartą w załączniku Nr 4 do
uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2007 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do uchwały.

UCHWAŁA  NR X/297/07
Rady Miasta Szczecin                          

z  dnia 11 czerwca 2007 r.                

w sprawie  zmian  budżetu  i  zmian  w   budżecie  Miasta  Szczecin na  2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z
2001r. 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 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 48 poz.327) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:



§ 7. Zwiększa się kwotę pozostałych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Zwiększa się wysokość upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnieniaciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w roku następnym o którym mowa w § 21 pkt 2  uchwały Nr VII/151/07 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. o kwotę 20 000 000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bazyli Baran             

         Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


