
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008  rok

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Miasta
(załączniki Nr 1,2) w wysokości 1 270 303 740 zł
 z  tego:
1) dochody bieżące 1 101 417 293 zł
2) dochody majątkowe 168 886 447 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (załączniki Nr 1,3) w wysokości 1 422 228 383 zł
z  tego:
1)  wydatki bieżące 947 222 511 zł
2)  wydatki majątkowe 475 005 872 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy Miasta w wysokości 151 924 643 zł
który zostanie pokryty przychodami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta (załącznik Nr 4) w wysokości 227 050 087 zł
pochodzące z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 71 219 068 zł

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów 109 000 000 zł
3) pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 12 574 725 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta (załącznik Nr 4) w wysokości 40 869 150 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18 227 875 zł
2) spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów 22 641 275 zł

§ 6. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 
zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
ujętych w załączniu Nr 6.

2. Realizacja projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z wyjątkiem wydatków na opracowanie 
dokumentacji tych projektów i programów.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie 
z załącznikiem Nr 7. 

UCHWAŁA  NR XVI/434/07
Rady  Miasta  Szczecin

z dnia 20 grudnia  2007 r.

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)  oraz 
art.165,art.184,art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych(Dz.U.Nr 249 
poz.2104,z 2005 roku Nr 169 poz.1420,z 2006 roku Nr 45 poz.319,Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218,Nr 187 
poz.1381,Nr 249 poz.1832,z 2007 roku Nr 82 poz.560,Nr 88 poz.587,Nr 115 poz.791,Nr 140 poz.984,Nr 173 poz.1218) 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
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§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie
z załącznikiem Nr 8. 

§ 10. Ustala się plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych 
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości: 7 472 489 zł
 z  tego:
1) ogólną w wysokości 472 489 zł

7 000 000 zł

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 zł
b) na  bieżące wydatki oświatowe w wysokości 2 000 000 zł

900 000 zł
4 000 000 zł

§ 12. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 13. Ustala się pozostałe dotacje z budżetu Miasta w tym dotacje na pomoc finansową  dla 
innych j.s.t.  zgodnie z  załącznikiem Nr 11. 

1) zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12,
2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z 
załącznikiem Nr 12.

§ 18.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 16) w  wysokości 6 800 000 zł
2.  Ustala się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr16) w wysokości 6 387 800 zł
3.  Ustala się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii  (załacznik Nr  16) w wysokości 475 000 zł

§ 19. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z 
załącznikiem Nr 17.

§ 20. Ustala się limit 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 151 924 643 zł

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości                    200 000 000 zł
2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujętych                                         
w załączniku Nr 5,

3) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6                         

§ 17. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem                                  
Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

2) celowe w wysokości
z przeznaczeniem na:

c) na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych w wysokości
d) na spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego w wysokości

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 

§ 15. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej  zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 16. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14. 
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§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu 
budżetowego, 
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem:  
a) przeniesień wydatków między działami,
b) zmniejszania wydatków majątkowych,

d) zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie(EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
ujętych w załączniu Nr 6,

3) przekazania  uprawnień do  dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących 
w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych,
4) przekazania  uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.                                                                                                                                  

§ 23. Ustala się dwie formy prezentacji uchwały budżetowej:
1) w wersji drukowanej,
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

                                                                                           Przewodniczący  Rady  Miasta

c) zmian kwot wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujętych w załączniku Nr 5,
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