
Uchwała Nr XXXVII/502/93 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 29 kwietnia 1993r. 

W sprawie wykonania budżetu miasta za 1992 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym 

(Dz. U. z 1990r. Nr 16 poz. 95, Nr 32 poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253,  

Nr 89 poz. 518 z 1991r. Nr 4 poz. 18, Nr 110 poz. 473 oraz z 1992r. Nr 85, poz. 428 i  

Nr 100 poz. 499) oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 5.01.1991r. - Prawo budżetowe  

(Dz. U. z 1991r. Nr 4 poz. 18, Nr 34 poz. 150, Nr 94 poz. 421 Nr 107 poz. 464 i nr 110  

poz. 475 z 1992r. Nr 21, poz. 85, Nr 33 poz. 143 i Nr 64 poz. 322) 

Rada Miejska w Szczecinie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu za 1992r. zamykające się na dzień 

31.12.1992r. 

 kwotą planu 723.559.318 tyś. zł.  

oraz realizacją 

 po stronie dochodów w wysokości 745.819.382 tyś. zł.  

 po stronie wydatków w wysokości 689.416.549 tyś. zł.  

 nadwyżki w wysokości 56.402.833 tyś. zł.  

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3. 

§ 2. 

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładów budżetowych za 

1992r. w następujących kwotach: 

 przychody wraz ze stanem środków  

obrotowych na początek roku 1.215.089.293 tyś. zł. 

 rozchody 1.158.775.102 tyś. zł.  

 stan środków obrotowych na koniec roku 56.314.191. tyś. zł.  

zgodnie z załącznikami Nr 4. 



§ 3. 

Przestawia się sprawozdanie z wykonania zadań zleconych miastu z zakresu administracji 

rządowej za 1992r. zamykające się na dzień 31.12.1992 roku: 

 kwotą planu dotacji celowej 56.884.000 tyś. zł.  

oraz realizacją: 

 po stronie dochodów w wysokości 56.884.000. tyś zł.  

 po stronie wydatków w wysokości 56.884.000. tyś zł.  

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 4. 

Z uzyskanej nadwyżki budżetowej kwotę 41.423.464 tyś. zł. przeznacza się na sfinansowanie 

planowanego niedoboru na koniec 1993r. 

§ 5. 

Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 1992r. i udziela absolutorium 

Zarządowi Miasta, zobowiązując go do wykonania pkt. 4 zawartego w stanowisku Komisji 

Rewizyjnej. 

§ 6. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Prezydent Miasta Szczecina niezwłocznie ogłosi w prasie o wyłożeniu do publicznego 

wglądu w siedzibie Urzędu Miasta niniejszej uchwały.  

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

  

 


