
§ 1. Zwiększa się prognozowane dochody związane z realizacją zadań własnych
budŜetu Miasta o kwotę 43 312 600 zł
w tym:

środki z funduszy międzynarodowych na spłatę poŜyczek na prefinansowanie 10 069 590 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych budŜetu Miasta o
kwotę 106 090 170 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2  do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budŜetu Miasta o kwotę 62 777 570 zł
który zostanie pokryty przychodami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. Wprowadza się zmiany w przychodach budŜetu Miasta 
zgodnie z załącznikiem Nr 3, polegające na:
1) zmniejszeniu przychodów z poŜyczek i kredytów o kwotę 2 680 750 zł

2) zmniejszeniu przychodów z poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałemśrodków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej o
kwotę 100 000 zł
3) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych 
na rachunku bieŜącym wynikające z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych o 
kwotę 75 627 910 zł

§ 5. Zwiększa się rozchody budŜetu Miasta o kwotę 10 069 590 zł
z przeznaczeniemna spłatę rat poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
zgodnie z załącznikiem Nr 3  do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wieloletnich programach i projektach inwestycyjnych
Miasta Szczecin zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze
środków pomocowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

UCHWAŁA  NR XX/524/08
Rady Miasta Szczecin                          

z  dnia  7 kwietnia  2008 r.                

w sprawie  zmian  budŜetu  i  zmian  w   budŜecie  Miasta  Szczecin na  2008 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 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. Nr102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z
2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218);Rada Miasta Szczecin uchwala, co
następuje:
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§ 8. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budŜetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach rachunków dochodów
własnych jednostek budŜetowych Miasta Szczecin na 2007 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w pozostałych dotacjach z budŜetu Miasta zgodnie z
załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z
załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmianę w dotacji przedmiotowej z budŜetu Miasta zgodnie z
załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Bazyli Baran              

         Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
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