
UCHWAŁA NR XLII/807/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2006 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. 1591, zm. Dz. U. 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) oraz pkt 2 ppkt 3 
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVI/489/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 
roku w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta 
Szczecina, (zmienionej Uchwałą Nr X/187/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 października 
2003 r.); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wskazówki do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2006 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr XLII/807/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 lipca 2005 r.

Osiągnięcie celów polityki budżetowej Miasta Szczecina na lata 2006 – 2008 wymaga 
niezwłocznego podjęcia działań restrukturyzacyjnych i oszczędnościowych tak, by ich efekty 
miały odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych 2006 roku oraz kolejnych latach 
budżetowych. Ustala się, że wydatki bieżące własne budżetu miasta nie mogą przekroczyć 
dochodów bieżących własnych budżetu miasta.

W szczególności przewiduje się:

1. W zakresie dochodów

1.1. Działania stymulujące zwiększenie dochodów budżetowych.
1.2. Racjonalny wzrost podatków i opłat lokalnych.
1.3. Aktualizacja wycen gruntów będących przedmiotem użytkowania wieczystego.
1.4. Podjęcie działań w zakresie skuteczniejszego pozyskiwania środków 

zewnętrznych, zarówno z budżetu państwa jak i europejskich środków 
pomocowych.

1.5. Urealnienie planu dochodów ze sprzedaży majątku.
1.6. Zintensyfikowanie windykacji należności budżetowych.

2. W zakresie wydatków:

2.1. Podjąć działania zmierzające do zatrzymania niekorzystnej tendencji zmniejszania 
się nadwyżki operacyjnej w budżecie bieżącym.

2.2. Zagwarantowanie środków budżetowych na realizację zadań niezbędnych do 
kontynuowania strategicznych inwestycji finansowanych ze środków 
pomocowych.

2.3. Weryfikacja finansowania zadań oświaty. Opracowanie nowych programów 
restrukturyzacji wydatków oświatowych – podjęcie działań organizacyjnych.

2.4. Nie podnoszenie poziomu wydatków własnych na pomoc społeczną.
2.5. Ograniczenie pozostałych wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową 

realizację ustawowych zadań.
2.6. Zagwarantowanie finansowania projektów, których realizacja jest możliwa przy 

wykorzystaniu środków zewnętrznych. – zadania które nie uzyskają 
współfinansowania ze środków zewnętrznych nie mogą być realizowane ze 
środków budżetowych.

3. W zakresie deficytu budżetowego:

Nie należy powiększać kwoty długu miasta. W wyjątkowych przypadkach dług miasta może 
być powiększony wyłącznie z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych przy 
udziale zewnętrznych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych, bądź 
inwestycji znacząco zwiększającej ilość nowych miejsc pracy.


