
§ 1. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Miasta związane 
z realizacją zadań własnych o kwotę 8 332 870 zł
w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w 
miastach na prawach powiatu w zakresie pozostałych wydatków majątkowych 
na zadaniu "Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa 
nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę".

§ 2. Wprowadza się zmiany  w wydatkach na programy realizowane ze 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Zmniejsza się deficyt  budżetu miasta  o kwotę 8 332 870 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu miasta z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej z tytułu pożyczek na prefinansowanie o kwotę 375 000 zł

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta wynikające ze spłaty pożyczek 
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu spłaty pożyczek na 
prefinansowanie o kwotę 375 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Jan Stopyra

UCHWAŁA  NR  LV/1036/06 
Rady Miasta Szczecin                  

z  dnia  24  kwietnia  2006 r.                    

w sprawie  zmian  budżetu  i  zmian  w   budżecie  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 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153 poz 1271, Nr 214 poz.1806 ze zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz.
1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr
17 poz.128); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


