
po zmianach wprowadzonych zarz ądzeniami Prezydenta Miasta:
Nr 61/10 z dnia 12 lutego 2010 r.
Nr 83/10 z dnia 03 marca 2010 r.
Nr 84/10 z dnia 03 marca 2010 r.
Nr 93/10 z dnia 08 marca 2010 r.
Nr 105/10 z dnia 12 marca 2010 r.
Nr 114/10 z dnia 23 marca 2010 r.
Nr 116/10 z dnia 23 marca 2010 r.
Nr 138/10 z dnia 30 marca 2010 r.
Nr 139/10 z dnia 30 marca 2010 r.
Nr 142/10 z dnia 30 marca 2010 r.
Nr 168/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
Nr 186/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Nr 187/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Nr 190/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Nr 223/10 z dnia 18 maja 2010 r.
Nr 224/10 z dnia 18 maja 2010 r.
Nr 227/10 z dnia 21 maja 2010 r.
Nr 229/10 z dnia 24 maja 2010 r.
Nr 233/10 z dnia 28 maja 2010 r.
Nr 242/10 z dnia 28 maja 2010 r.
Nr 243/10 z dnia 28 maja 2010 r.
Nr 251A/10 z dnia 08 czerwca 2010 r.
Nr 276/10 z dnia 15 czerwca 2010 r.
Nr 315/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Nr 316/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
Nr 381/10 z dnia 29 lipca 2010 r.
Nr 382/10 z dnia 29 lipca 2010 r.
Nr 383/10 z dnia 29 lipca 2010 r.
Nr 389/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
Nr 391/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
Nr 397/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r.
Nr 397/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Nr 441/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Nr 442/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Nr 463/10 z dnia 14 września 2010 r.
Nr 475/10 z dnia 22 września 2010 r.
Nr 476/10 z dnia 22 września 2010 r.
Nr 494/10 z dnia 30 września 2010 r.
Nr 495/10 z dnia 30 września 2010 r.
Nr 496/10 z dnia 30 września 2010 r.
Nr 502A/10 z dnia 06 października 2010 r.
Nr 518/10 z dnia 19 października 2010 r.
Nr 519/10 z dnia 19 października 2010 r.
Nr 538/10 z dnia 29 października 2010 r.
Nr 549/10 z dnia 04 listopada 2010 r.
Nr 550/10 z dnia 04 listopada 2010 r.
Nr 557A/10 z dnia 08 listopada 2010 r.
Nr 573A/10 z dnia 16 listopada 2010 r.
Nr 586/10 z dnia 19 listopada 2010 r.
Nr 592/10 z dnia 25 listopada 2010 r.
Nr 593/10 z dnia 25 listopada 2010 r.
Nr 603/10 z dnia 30 listopada 2010 r.
Nr 604/10 z dnia 30 listopada 2010 r.
Nr 606/10 z dnia 01 grudnia 2010 r.
Nr 608/10 z dnia 03 grudnia 2010 r.
Nr 610/10 z dnia 03 grudnia 2010 r.
Nr 622A/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Nr 626/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.
Nr 628/10 z dnia 17 grudnia 2010 r.
Nr 631/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.
Nr 642/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.
Nr 643/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
Nr 644/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
Nr 644A/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
Nr 644B/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
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po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:
Nr XLIV/1121/10 z dnia 01 marca 2010 r.
Nr XLV/1134/10 z dnia 22 marca 2010 r.
Nr VII/N/1181/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Nr XLVII/1183/10 z dnia 24 maja 2010 r.
Nr XLVIII/1206/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.
Nr XLIX/1260/10 z dnia 26 lipca 2010 r.
Nr L/1270/10 z dnia 06 września 2010 r.
Nr LI/1312/10 z dnia 27 września 2010 r.
Nr IX/N/1389/10 z dnia 03 listopada 2010 r.
Nr III/7/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia bud żetu Miasta na 2010 rok

§ 1. Ustala się prognozowane dochody  budżetu Miasta
(Załączniki Nr 1, 2, 3) w wysokości 1 408 017 689 zł ,
z tego:
1) dochody bieżące 1 236 146 537 zł ,
2) dochody majątkowe 171 871 152 zł .

§ 2. Ustala się wydatki  budżetu Miasta (Załącznik Nr 1, 4) w wysokości 1 810 703 444 zł ,
z tego:
1) wydatki bieżące 1 151 731 151 zł ,
2) wydatki majątkowe 658 972 293 zł .

§ 3. Ustala się planowany deficyt  budżetowy Miasta (Załącznik Nr 5) w wysokości 402 685 755 zł ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów 344 953 797 zł ,
3) spłat udzielonych pożyczek 1 700 000 zł ,
4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 56 031 958 zł .

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta (Załącznik Nr 5) w wysokości 432 064 845 zł .

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta (Załącznik Nr 5) w wysokości 29 379 090 zł .

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy  w wysokości 848 103 zł ,
 z  tego:
1) ogólną w wysokości 177 974 zł ,
2) celowe w wysokości 670 129 zł .

z przeznaczeniem na:

b) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych 608 960 zł ,
c) realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym 61 169 zł ,

§ 7. Ustala się limity wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi 
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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. Nr 102 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, z 2008 r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 ) Rada Miasta Szczecin uchwala, co  nast ępuje:

UCHWAŁA  NR  XLII/1076/09
Rady  Miasta  Szczecin

z dnia 14 grudnia 2009 r.
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§ 8.1. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 7.
2. Realizacja projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z wyjątkiem wydatków
na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§10. Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie 
z Załącznikiem Nr 9. 

§ 11. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z 
Załącznikiem Nr 12,
2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
z Załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

§ 17.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania  zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (Załącznik Nr 16)
w  wysokości 7 871 000 zł .
2. Ustala się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Załącznik Nr 16) w wysokości 9 611 063 zł .
3.  Ustala się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii (Załącznik Nr 16) w wysokości 798 000 zł .

§ 18. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta na 2010 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 17.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
do łącznej wysokości 100 000 000 zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 402 685 755 zł .

§ 20.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości                    300 000 000 zł .
2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujętych
w Załączniku Nr 6,

3) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 7.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 700 000 zł .
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§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami oraz zmniejszania wydatków majątkowych,

3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

4) przekazania  uprawnień do  dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach
rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych,

5) przekazania  uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.                                                                                                                                  

§ 22. Wykonanie   uchwały   powierza   się   Prezydentowi   Miasta.

§ 23. Uchwała  wchodzi  w   życie   z  dniem 1 stycznia  2010 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta.

4


