
UCHWAŁA NR XXI/500/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projetu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 
2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2017 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

Łukasz Tyszler
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/500/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 5 lipca 2016 r.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2017 należy podjąć działania w celu:

1. Kontynuowania prac w kierunku obniżenia obecnego deficytu poprzez utrzymanie dyscypliny 
finansowej w wydatkach bieżących 2017 roku i latach następnych.

2. Weryfikacji poszczególnych pozycji wydatków bieżących pod kątem ich racjonalności 
i podjęcie właściwych działań do eliminowania zbędnych wydatków.

3. Podniesienie poziomu płac pracowników.

4. Analizy i weryfikacji wydatków na rok 2017 w kontekście przeprowadzonych 
jak i planowanych restrukturyzacji w UM oraz jednostkach podległych.

5. Przeznaczania dochodów ze sprzedaży majątku na inwestycje poparte potrzebami Miasta w 
sferze społecznej i gospodarczej.

6. Przestrzegania zasady, aby tempo wydatków bieżących nie rosło szybciej niż dochody bieżące, 
poza sytuacjami wymagającymi odstępstw od tej reguły – związanymi z popartymi potrzebami 
komunalnymi: renowacją komunalnej substancji mieszkaniowej, utrzymaniem zieleni, remontami 
dróg i chodników oraz poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym (montaż sygnalizacji świetlnej i 
innych elementów podnoszących bezpieczeństwo).

7. Utrzymania dotychczasowych kryteriów udzielania dotacji budżetowych oraz weryfikacja pod 
kątem osiągnięcia planowanych celów.

8. Prowadzenia bieżącej kontroli wydatków budżetowych w 2017 roku celem doskonalenia 
systemu merytorycznego nadzoru nad budżetem zadaniowym.

9. Doskonalenia mierzalnych wskaźników odnoszących się do efektywności realizacji zadań przez 
dysponentów z jednoczesnym określeniem dodatkowych źródeł finansowania tych zadań, 
umożliwiając porównanie ich realizacji w kolejnych latach.

10. Intensyfikacji działań w kierunku pozyskania dotacji na zadania własne i zlecone oraz ich 
weryfikacja pod kątem osiągnięcia planowanych celów.

11. Prowadzenia bieżącej analizy wydatków i dochodów Miasta.

12. Przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok należy utrzymać równowagę budżetową 
m.in. ustalając poziom zadłużenia w oparciu o analizę zdolności kredytowej Miasta i rating.

Rada Miasta ustala jednocześnie następujące priorytety dla budżetu Miasta na rok 2017:

1. Podnoszenie jakości szczecińskiej oświaty.

2. Poprawa jakości życia najemców poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac 
modernizacyjnych i remontowych lokali oraz budynków komunalnych popartych szczegółową analizą 
potrzeb.

3. Racjonalizacja i intensyfikacja działań w kierunku przygotowania gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe zwłaszcza na terenach śródmiejskich i cechujących się już zabudową w sąsiedztwie. 
Unikanie rozpraszania zabudowy na przedmieściach (suburbiach) jako przeciwdziałanie 
kosztochłonnemu procesowi „rozlewania się” miasta.

4. Racjonalizacja i intensyfikacja działań w kierunku sprzedaży przygotowanych terenów 
w specjalnych strefach ekonomicznych.
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5. Zintensyfikowanie działań zmierzających do opracowania planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta na obszarach dotychczas nieobjętych planami.

6. Priorytetowe ujmowanie w budżecie zadań proponowanych do współfinansowania przez środki 
pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014 – 2020 oraz innych np. 
funduszy norweskich popartych potrzebami miasta Szczecina.

7. Intensyfikacja i promocja aktywności społecznej mieszkańców poprzez kontynuowanie 
i zwiększanie zakresu finansowego budżetu obywatelskiego oraz tworzenie warunków mobilizujących 
mieszkańców do nowych działań.

8. Intensyfikacja procesu sprzedaży mieszkań z zasobu komunalnego.

9. Rozwiązanie problemu narastającego zadłużenia mieszkań komunalnych.
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