
Uchwała Nr XXVII/702/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 lipca 2000 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze.

Na podstawie art.135 ust.2  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o  finansach  publicznych Dz .U. Nr 155 poz.1014 z 1998 
roku;  zmiany z 1999 roku Dz. U. Nr 38 poz.360,Dz.U.Nr 49 poz.485,Dz.U.Nr 70 poz.778,Dz.U.Nr 110 poz.1255,z 2000 roku 
Dz.U.Nr 6 poz.69,Dz.U. Nr 12 poz.136, Dz. Nr 48, poz.550.

Rada Miasta Szczecina
uchwala,  co następuje:

§ 1

1. Określa się zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I 
półrocze każdego z kolejnych lat budżetowych.

2. Zakres informacji, o której mowa  w §1  pkt 1 obejmuje  wykonanie dochodów i 
wydatków, przychodów i wydatków  budżetu  Miasta  w podziale  na  część
obowiązującą, objaśniającą , informacyjną  oraz na część dotyczącą 
gospodarki finansowej  Miasta Szczecina wg  form organizacyjno-prawnych 
wraz z ujęciem graficznym budżetu.

3. Ustala się uszczegółowienie  informacji części wymienionych w  §1 pkt 2:
a. część obowiązująca  obejmuje:

� charakterystykę budżetu Miasta w zakresie dochodów i 
wydatków w podziale na zadania gminy i powiatu, zawierającą 
porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego,

� tablice zbiorcze  dochodów i wydatków  wg działów klasyfikacji 
budżetowej

� tablice dochodów  wg  źródeł,
� tablice wydatków wg kierunków,
� tablice wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
� informacja o wysokości i żródłach  pokrycia deficytu 

budżetowego
� informacja o realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych
� dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw 

pomocniczych
� pozostałe dotacje  udzielone z budżetu Miasta
� wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów 

budżetowych, gospodarstw pomocniczych ,środków specjalnych 
jednostek budżetowych

� tablice dotacji i wydatków zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej,

� wykonanie przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

� wykonanie przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

� wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i  Kartograficznym

b. część objaśniająca obejmuje: syntetyczne  objaśnienia do odchyleń od 
planu wykonania dochodów i wydatków,

c. część informacyjna obejmuje: zbiorczą informację o zmianach 
dokonanych w budżecie Miasta wprowadzonych uchwałami Rady 



Miasta i Zarządu Miasta, wydatki majątkowe budżetu wg tytułów i 
zadań

d. ujęcie graficzne budżetu Miasta  przedstawia  wykonanie budżetu w 
formie wykresów.

e. dane o realizacji budżetu w stosunku do harmonogramu.

§ 2
Ustala się  dwie formy prezentacji informacji

• w wersji drukowanej,
• w wersji elektronicznej (na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


