
 

Uchwała Nr XXXIV/465/93 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 22 lutego 1993r. 

W sprawie budżetu miasta na 1993r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. “e” i “f”, pkt. 10 oraz art. 51 ust. 1 i 2, art. 61  

ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32 

poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518 i z 1991r. Nr 4 poz. 18 Nr 110, 

poz. 473), art9 ust. 1 i 4 pkt. 1, art. 37 ust. 1 i 2, art. 47 ustawy z dnia 05.01.1991r. - Prawo 

budżetowe (Dz. U Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464, Nr 110, 

poz. 475, z 1992r. Nr 21, poz.85, Nr 33, poz. 143, Nr 64, poz. 322) oraz § 1. ust. 2 pkt. 3 lit. ł 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.12.1992r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 103, poz. 523).  

Uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dochody i wydatki budżetu miasta na 1993r. w następujących kwotach:  

dochody 907.070.908 tyś. zł. 

wydatki 948.494.372 tyś. zł. 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3. 

§ 2. 

1. Niedobór budżetu miasta na koniec 1993r. ustala się na kwotę 41.423.464 tyś. zł.  

1. Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu miasta z nadwyżki budżetowej za 1992r.  

§ 3. 

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji 

rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań określone zostały 

przez Wojewodę Szczecińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 4. 

Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień 

wydatków między działami. 

§ 5. 



Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) zaciąganych przez 

Zarząd Miasta na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku w wysokości do 8% 

planowanych rocznych wydatków z budżetu miasta w I półroczu do 4% w II półroczu. 

§ 6. 

1. Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwot ustalonych w 

poszczególnych działach wydatków budżetowych.  

1. Suma zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Miasta w roku budżetowym nie może 

przekroczyć ustalonej w budżecie ogólnej kwoty wydatków.  

§ 7. 

Zobowiązania zaciągane przez Zarząd Miasta w zakresie inwestycji nie mogą przekroczyć 

kwot ustalonych na ten cel w budżecie. 

§ 8. 

1. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawienia Radzie Miejskiej informacji o 

przebiegu wykonania budżetu miasta za okres I półrocza i trzech kwartałów, z 

wyszczególnieniem stanu realizacji zadań inwestycyjnych, w terminie 60 dni po 

upływie okresu sprawozdawczego.  

1. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedkładania Komisji ds. Rozwoju, Budżetu i 

Finansów miesięcznych informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta w terminie 

20 dni po upływie miesiąca.  

§ 9. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.1993r.  

1. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu w 

siedzibie Urzędu Miasta niniejszej uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Otto 

  


