
§ 1. Ustala   się   prognozowane   dochody   budżetu   Miasta
 w wysokości (załączniki Nr 1, 2, 12,17) 726 810 512 zł
 z  tego:
1) dochody   związane z realizacją zadań własnych 
w wysokości 687 072 835 zł
2) dochody  związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 38 991 677 zł
w tym:
 - z mocy ustaw 38 928 677 zł
 - na podstawie porozumień z organami administracji 63 000 zł

3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub  porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 746 000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta  w wysokości (załączniki Nr 1,3,4,12,17) 773 483 077 zł
z  tego:
1)  wydatki związane z realizacją zadań własnych 735 226 377 zł

2)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz  innych zadań zleconych ustawami 
w tym: 37 510 700 zł
 - z mocy ustaw 37 447 700 zł
 - na podstawie porozumień z organami administracji 63 000 zł

3)  wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych 
w drodze  umów  lub porozumień z jednostkami samorządu 
terytorialnego  w wysokości

746 000 zł

§ 3. Ustala się  spłatę rat kredytów i pożyczek z lat 1997-2003 z dochodów
budżetu Miasta w wysokości (załącznik Nr 5) 19 400 000 zł

§ 4.1. Ustala się zaciągnięcie kredytu w 2004 roku na 
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych  
dochodach Miasta  w wysokości (załącznik Nr 5) 45 302 630 zł

2. Planowane przychody z prywatyzacji majątku Miasta  
przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach Miasta w wysokości (załącznik Nr 5) 14 520 zł

UCHWAŁA  NR XIX/342/04
RADY  MIASTA  SZCZECINA
Z  DNIA 29 marca 2004 r.

w sprawie  budżetu Miasta  na  2004 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.1591z 2002 r.Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,z 2003 r.Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz.717,Nr 
162 poz.1568,z 2004 r. 153 poz.1271) Rada Miasta Szczecina uchwala,co następuje:



 3. Przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach Miasta nadwyżkę środków na rachunku bankowym w 
wysokości (załącznik Nr 5) 20 755 415 zł

§ 5. Ustala się :

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w wysokości
(załącznik Nr 16)

5 000 000 zł

2)  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych  w wysokości 
(załącznik Nr 16)

6 897 090 zł

§ 6. 1.Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości (załączniki Nr 1,3,4) 2 440 zl
2.Ustala się rezerwy celowe w wysokości przenaczone na: 4 690 000 zł
1)wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych w 
 wysokości (załączniki Nr 1,3,4) 140 000 zł

2)Program Restrukturyzacji Oświaty w wysokości (załączniki Nr 1,3,4) 4 100 000 zł
3)dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej
"Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" Sp z o.o w wysokości (załączniki Nr 1,3,4) 450 000 zł

§ 7. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 6)

§ 8. Ustala się dotacje przedmiotowe i podmiotowe (załącznik Nr 10)

§ 9. Ustala się pozostałe dotacje z budżetu Miasta (załącznik Nr 11)

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków: 

1) zakładów budżetowych (załącznik Nr 7),

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (załącznik Nr 8),

3) środków specjalnych (załącznik Nr 9).

§ 16. Upoważnia  się  Prezydenta Miasta  do: 

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
deficytu budżetowego do wysokości 100 000 000 zł
2) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe  w następnych latach 
budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych, ujętych w wieloletnich 
programach inwestycyjnych, stanowiących sumę planowanych wydatków 
budżetowych na realizację zadań programów w latach 2005 - 2006 
do wysokości (załącznik Nr  6) 194 946 000 zł

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym (załącznik Nr 15).

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (załączniki Nr 13).

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 14).

§ 15. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2003-2018 (załącznik Nr 18).

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 17).



3) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe
w następnych latach budżetowych do wysokości 50 000 000 zł

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz 
lokowania wolnych środków budżetowych w funduszach 
inwestycyjnych.                                                                                                                                                                                                                   

§ 17. Upoważnia  się Prezydenta  Miasta  do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem                                                   
przeniesień  wydatków  między działami, oraz zmniejszania wydatków 
majątkowych,

2) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi 
w ramach działu,

3) przekazania  niektórych uprawnień do  dokonywania przeniesień  
planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych w
ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Ustala się dwie formy  prezentacji uchwały budżetowej:
  - w wersji drukowanej
  - w wersji elektronicznej(na stronie internetowej Urzędu Miejskiego)

§ 19. Wykonanie   uchwały   powierza   się   Prezydentowi   Miasta.

§ 20. Uchwała  wchodzi  w   życie   z  dniem 1 stycznia  2004 r.

                                                                                   Przewodniczący  Rady  Miasta


