Załącznik Nr 1b
do Uchwały budżetowej RM
PLAN WYDATKÓW MIASTA SZCZECINA W 1992 ROKU
w mln. zł
==============================================
Symbol Nazwa Składnik Kwota
==============================================
Część eksploatacyjna
40 Rolnictwo .080
w tym
o

melioracje .080

45 Leśnictwo .040
w tym
o

odszkodowania łowieckie .040

70 Gospodarka Komunalna 235.511
w tym
o
o
o
o
o
o
o
o

dotacje dla MZK 150.215
oczyszczania miasta 17.200
zieleń w miastach 19.685
ulice, place, mosty, wiadukty 6.000
oświetlenie ulic 20.000
pracownicze ogrody działkowe .150
pozostała działalność 22.200
dekoracja miasta .061

74 Gospodarka Mieszkaniowa oraz
Niematerialne Usługi Komunalne 97.995
w tym
o
o
o

usługi sanitarno-weterynaryjne .400
ochotnicze straże pożarne .030
dotacje dla ABK 80.365

o
o

biura planowania przestrzennego 4.200
remonty kapitalne budynków komunaln. 13.000

79 Oświata i Wychowanie 80.180
w tym
o
o
o

szkoły podstawowe 1.000
dotacje dla przedszkoli 70.880
przedszkola przy szk. podst. 8.300

83 Kultura i Sztuka 8.300
w tym
o
o
o
o

ochrona zabytków 2.500
dotacje dla domów kultury 2.500
instytucje kulturalne 1.640
pozostała działalność 1.660

85 Ochrona Zdrowia 19.210
w tym
o
o

dotacje dla żłobków 17.500
pozostała działalność 1.710

86 Opieka Społeczna 24.026
w tym
o
o
o
o

zasiłki i pomoc w naturze 20.000
MOPS 1.526
dotacje dla Dzienn. Domu Pom. Społ. .580
Schronisko dla bezdomnych 1.920

87 Kultura Fizyczna i Sport 1.050 1.050
88 Turystyka i Wypoczynek .300 .300
89 Różna Działalność 4.685
w tym
o
o
o
o
o

pozostała działalność społeczna .500
działalność Rad Osiedlowych 1.100
obchody 750-lecia Szczecina 1.485
Szczeciński Inkubator Przedsięb. .800
projekty badawcze rozwoju miasta .800

91 Administracja Samorządowa 61.553
w tym
o
o
o
o
o
o
o

rady miast .900
wynagrodzenia zarządów miast 1.330
wynagrodzenia urzędów miast 34.969
wydatki rzeczowe zarządów miast .170
zadania własne urzędów miast 15.520
pozostała działalność 1.968
rezerwa celowa na wynagrodzenia 6.969

97 Różne Rozliczenia 85.623
w tym
o

rezerwa ogólna 85.623
z tego
o
o

rezerwa na inwestycje 15.520
pozostała rezerwa 70.103

==============================================
RAZEM WYDATKI EKSPLOATACYJNE 618.553 618.553
==============================================
Część inwestycyjna
70 Gospodarka Komunalna 176.200
w tym
o

inwestycje komunalne 176.200

74 Gospodarka Mieszkaniowa oraz
Niematerialne Usługi Komunalne 88.300
w tym
o
o
o
o

uzbrojenie jednorodzinne 49.370
komunalne budownictwo mieszkaniowe 13.300
przygotowanie terenów pod inwestycje 16.630
Szczeciński System Inform. Geograf. 9.000

89 Różna Działalność 1.730

w tym
o

zakupy inwestycyjne 1.730

==============================================
Razem Wydatki Inwestycyjne 266.230 266.230
==============================================
Ogółem Budżet 884.783 884.783

