
Uchwała Nr XXVII/703/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 lipca 2000 r.

w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2001 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58 , poz. 
261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz.775; z 
1998 r., Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz pkt.2 ppkt. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/489/99 Rady 
Miasta z dnia 22 listopada 1999r. w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wskazówki do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na rok 2001 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2.

Zarząd Miasta poinformuje mieszkańców Szczecina o wskazówkach, o których mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.703/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 lipca 2000 r.

WSKAZÓWKI DO OPRACOWANIA
PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA ROK 2001

I. POLITYKA SPOŁECZNA 

W zakresie polityki społecznej utrzymanie wydatków bieżących na poziomie co najmniej roku 2000 z uwzględnieniem inflacji.

1. W zakresie oświaty i wychowania: 
a. zabezpieczenie na właściwym poziomie środków na granty edukacyjne, 

doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i 
placówek oświatowych oraz innych środków w zakresie zmian wynikających z 
wdrażanej reformy systemu oświaty, 

b. zoptymalizowanie wydatków poprzez restrukturyzację sieci szkół i placówek 
oświatowych wszystkich poziomów, 



c. dostosowanie ilości miejsc, internatów i burs szkolnych do potrzeb 
wynikających z pełnienia przez miasto funkcji stolicy województwa, 
przestrzegając zasady pełnego pokrycia kosztów ich funkcjonowania 
zabezpieczonych na ten cel w subwencji oświatowej,

d. realizowanie rozpoczętych inwestycji i remontów kapitalnych,
e. zabezpieczenie środków na remonty bieżące szkół i placówek oświatowych,
f. uwzględnienie środków na działalność wychowawczą szkół i zajęcia 

pozalekcyjne.

2. W zakresie zdrowia i opieki społecznej: 
a. wdrożenie programu restrukturyzacji ZOZ-u ,
b. wdrożenie programu restrukturyzacji Szpitala Miejskiego,
c. monitorowanie dostępności świadczeń medycznych i dostosowanie do potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców, 
d. dostosowywanie warunków życia osób niepełnosprawnych od dzieciństwa do 

ogólnych standardów społecznych,
e. pomoc osobom bezdomnym,
f. realizowanie remontów i kontynuowanie zadań inwestycyjnych w sferze 

opieki społecznej, 
g. zabezpieczenie środków na wprowadzenie miejskiego systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego 
poradnictwa rodzinnego,

h. zapewnienie środków na promocję i profilaktykę zdrowia,
i. realizowanie Miejskiego Programu Profilaktyki Patologii Społecznej i 

Rozwiązywania Problemów Społecznych,
j. realizowanie Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

3. W zakresie kultury i sztuki: 
a. zapewnienie funkcjonowania oraz podjęcie działań związanych z 

restrukturyzacją miejskich placówek kulturalnych zgodnie z przyjętymi 
priorytetami,

b. zabezpieczenie środków na remonty i modernizację placówek kulturalnych,
c. wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk twórczych, artystycznych i 

naukowych, 
d. finansowanie działań promujących miasto w zakresie kultury i sztuki,
e. zapewnienie środków na ochronę zabytków kultury.

4. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a. kontynuowanie dofinansowania klubów i stowarzyszeń sportowych z 

przeznaczeniem środków na szkolenie dzieci i młodzieży,
b. zoptymalizowanie wydatków na obiekty sportu i rekreacji oraz rozpoczęcie 

procesu częściowej prywatyzacji tych obiektów,
c. kontynuowanie procesu budowy obiektów sportowych oraz remontów i 

modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w szkołach i osiedlach,
d. wspieranie działań propagujących walory turystyczne i rekreacyjne miasta,
e. zwiększenie popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta.

II. POLITYKA INWESTYCYJNO - GOSPODARCZA 

1. Utrzymanie nakładów inwestycyjnych z udziałem środków własnych i 
pozabudżetowych co najmniej na poziomie 2000 roku.



2. Wspieranie inwestycji w ramach społecznych inicjatyw lokalnych. 
3. Tworzenie nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej miasta. 
4. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych otwierających nowe tereny pod działalność 

komercyjną. 
5. Tworzenie instrumentów dla wzrostu inwestycji w mieście. 
6. Kontynuowanie działalności na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 
7. Racjonalizacja wspólnych przedsięwzięć dla portu i miasta. 
8. Zapewnienie środków na realizację inwestycji: przeprawa mostowa przez Regalicę, 

droga 117 - zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w części finansowanej z 
budżetu miasta oraz wspieranie budowy terminalu lotniczego w Goleniowie. 

9. Umożliwienie ratalnej sprzedaży lokali użytkowych.
10. Wdrożenie przyjętego przez Radę Miasta Szczecina modelu zarządzania gospodarką 

wodno-ściekową.
11. Przyjęcie założeń umożliwiających zagospodarowanie odpadów komunalnych.

III. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1. Sporządzenie materiałów i studiów specjalistycznych do opracowań planistycznych w 
skalach szczegółowych dla obszarów wskazanych w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, 

2. Zakończenie procedury III edycji zmian planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta, 

3. Kontynuacja prac związanych z porządkowaniem podziałów własnościowych 
gruntów. 

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Realizacja budownictwa czynszowego. 
2. Utrzymanie nakładów na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na 

dotychczasowym poziomie,
3. Kontynuacja “Programu Małych Ulepszeń”. 
4. Realizacja przedsięwzięć programu “Nasz Dom”. 
5. Pozyskiwanie środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na finansowanie 

budownictwa mieszkaniowego, remontów, uzbrajania terenów i renowacji starej 
substancji mieszkaniowej. 

6. Kontynuacja remontów i renowacji starej substancji mieszkaniowej. 

V. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Urealnienie wpływów ze zbywania gruntów stanowiących własność gminy. 
2. Wzrost nakładów na przygotowanie terenów pod inwestycje. 
3. Umożliwienie wykupu gruntów na własność przez właścicieli mieszkań i lokali 

użytkowych w budynkach komunalnych. 

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Kontynuacja restrukturyzacji miejskich przedsiębiorstw komunalnych.
2. Podjęcie procesu prywatyzacji spółek komunalnych.
3. Rozpoczęcie wdrażania wieloletniego programu rewitalizacji zieleni miejskiej. 



VII. GOSPODARKA FINANSOWA

1. Przeprowadzenie waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu 
odpowiadającym poziomowi inflacji z zachowaniem systemu ulg i preferencji dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Rozszerzenie źródeł dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży wybranych 
elementów finansowego majątku trwałego – udziałów w spółkach.

3. Aktywizacja działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych dochodów 
budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem subwencji i dotacji. 

4. Dopuszcza się wzrost ogólnego zadłużenia miasta z tytułu:

• kredytów i pożyczek oprocentowanych poniżej stopy rynkowej,
• kredytów służących sfinansowaniu wkładu własnego do przedsięwzięć 

inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z 
programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej.

VIII. KONTAKTY ZEWNĘTRZNE

1. Aktywizacja działalności miasta w regionie państw Morza Bałtyckiego. 
2. Rozwój współpracy z miastami w ramach Euroregionu Pomerania.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Realizacja systemu zbiorowego bezpieczeństwa w tym:

a.
b. Miejskiej Sieci Łączności - w zakresie łączności bezprzewodowej,
c. Miejskiej Sieci Komputerowej - w zakresie informacji oraz łączności 

przewodowej,
d. Mapy Cyfrowej Miasta Szczecina, 
e. Miejskiego Centrum Powiadamiania (Zintegrowane Stanowisko 

Dyspozytorskie),
f. Systemu Zarządzania Ruchem w Mieście “Mieszko”, 
g. Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
h. Programu Bezpieczne Miasto i Bezpieczne Osiedle, 
i. Programu Partnerstwa Lokalnego po przyjęciu przez Radę Miasta,

X. INNE

1. Rozwój Szczecińskiego Systemu Informacji Geograficznej:
a. budowa systemu informacyjnego w oparciu o Internet i intranet,
b. budowa systemu informacji dla zarządzania jednostkami organizacyjnymi i 

finansami miejskimi, 
c. Biura Obsługi Interesantów.

2. Wdrożenie systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zasadami 
zawartymi w uchwale Nr XIV/458/99 Rady Miasta Szczecina (Szczecińska Karta 
Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych


