
Uchwała Nr XLIII/549/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lutego 1998 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity z 1996�������������	
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���t.47 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 
stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe ( tekst jednolity z 1993 roku Dz.U. Nr 72, poz.344; 
zmiany: z 1994 roku Dz. U. Nr 76, poz.344, Dz.U. Nr 121, poz.591, Dz.U. Nr 133, poz.685; z 
1995 roku Dz.U. Nr 78 poz.390, Dz.U. Nr 124,���������
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Rada Miasta Szczecina u c h w a l a, co następuje:
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Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 1998 w kwocie 
���!"��

531 207 708 zł.

1. Dochody własne w kwocie
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2,

481 360 793 zł.

�������#$!�#!%�&!�z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 
Zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 4.

49 846 915 zł.
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Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 1998 w kwocie
���!"��

635 178 234 zł.

%�'�(��������zadania własne w kwocie
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3,

585 331 319 zł.

2.Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 49 846 915 zł.



Zgodnie z załącznikami Nr 1, 3 i 4.
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1 .Ustala się niedobór budżetu Miasta na kon�!#�����������&��&�#�!

103 970 526 zł.

2.Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu Miasta w 1998 roku w kwocie 
określonej w ust. 1 z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,16 970 526 zf 16 970 526 zł.

�����!(��)&�����*������&���!�&�(atków nie znajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach gminy 

87 000 000 zł.
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Ustala się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości
Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w 1997 roku.

2 000 000 zł.
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Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury w 
wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 5.

77 458 400 zł.
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Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. Samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań 
powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do 
kwoty 

�� Samodzielnego zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe 
w następnych latach budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych 
kontynuowanych do kwot ujętych w "Czteroletnim Planie 
Inwestycyjnym Miasta Szczecina". 

	����0 000 zł.
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Upoważnia się Zarząd Miasta do:

1. Dokonywania przeniesień kwot planowanych dochodów między rozdziałami i 
paragrafami , 



2. Dokonywania zmian w budżecie Miasta, polegających na dokonywaniu przeniesień 
wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyjątkiem 
zmniejszenia wydatków na inwestycje i remonty kapitalne, 

3. Dysponowania rezerwami: ogólną i celowymi, 
�� Zmniejszenia wydatków na inwestycje dotyczące budownictwa mieszkaniowego w 

celu zwiększenia udziałów Miasta w spółkach Towarzystw Budownictwa 
Społecznego. 
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Upoważnia się Zarząd Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na bieżące 
finansowanie wydatków w ciągu roku do kwoty 
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Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Miasta w granicach kwot 
wynikających z uchwały budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji 
budżetowej.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Prezydenta Miasta niezwłocznie ogłosi w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu w 
siedzibie Urzędu Miejskiego niniejszej uchwały.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 r. 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 1998 ROK
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/549/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lutego 1998 r.
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Wydatki 
ogółem

Wydatki 
bieżące
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Budownictwo
	������ ������ ������ ,
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Rolnictwo
, ��	���� ��	���� ,

��

Leśnictwo
, ����� ����� ,
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Gospodarka komunalna
	��������� ����������� ���		��� ����������
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Gospodarka 
mieszkaniowa oraz 
niematerialne usługi 
komunalne 
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Oświata i wychowanie
��������� ����	����� ���������� ���������
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Szkolnictwo wyższe
, ������ ������ ,
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Kultura i sztuka
, ���	������ ���	������ �������
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Ochrona zdrowia
, �	�������� ��	������ ���������
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Opieka społeczna
���������� 	��������� 	�������� ���������
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Kultura fizyczna i sport
, �������� 	�	����� �������
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Turystyka i wypoczynek
, ������� 	������ �������
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Różna działalność
���	���� ��������� �������� ���������
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Dochody od osób 
prawnych, od osób 
fizycznych i od innych 
jednostek nie 
posiadających 
osobowości prawnej 
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Administracja
������	�� ����	���� �����	���� ��������
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Bezpieczeństwo 
publiczne

, ��������� ��������� ,
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Finanse
���	��	� �������� �������� ,
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Różne rozliczenia
������ ������� ������� ,
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Obrona narodowa
, ������� ������� ,

OGÓŁEM DOCHODY 
I WYDATKI

�	������� �	������	� �����	���� ����������
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• Zadania własne 
• Zadania zlecone 

z zakresu 
administracji 
rządowej 
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIII/549/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lutego 1998 r. 

Dział
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• Dotacje celowe na zadania zlecone 
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• Kąpieliska 
• Dzierżawy terenów 
• Sprzedaż drewna, ziemi i innych składników 

majątkowych 
• Kwatery grzebalne 
• Różne dochody w rym specyfikacje przetargowe 
• Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 

(PHARE - droga nr 117, oczyszczalnia ścieków 
"Pomorzany") 

• Dotacje zlecone na zadania zlecone 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ 
NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE
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• Sprzedaż mieszkań 
• Sprzedaż budynków 
• Sprzedaż lokali użytkowych 
• Sprzedaż gruntów na własność 
• Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 
• Dzierżawa składników majątkowych 
• Dochody z leasingu 
• Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie, 

użytkowanie i zarząd 
• Umowy partycypacyjne 
• Wpływy ze Schroniska dla Zwierząt 
• Dotacje celowe na zadania zlecone 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
-��!"��

• Dotacje celowe na zadania zlecone 
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OPIEKA SPOŁECZNA
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• Dotacje na dodatki mieszkaniowe 
• Odpłatność za usługi opiekuńcze 
• Dotacje celowe na zadania zlecone 
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RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
-��!"��

• Różne opłaty w tym: reklamy 
• Dochody ze sprzedaży udziałów 
• Dochody z egzekucji administracyjnej 
• Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 
• Dotacje celowe na zadania zlecone 
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• podatek rolny i leśny 
• podatek od nieruchomości 
• podatek od środków transportowych 
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69. 711 000 
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• udział w podatku dochodowym osób prawnych (5%) 
• udział w podatku dochodowym osób fizycznych 

(17%) 
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 

(ustawa o "dużych miastach") 
• wpływy z karty podatkowej 
• podatek od spadków i darowizn 
• oplata targowa 
• podatek od posiadania psów 
• odsetki od podatków, należności i różne opłaty 
• opłata skarbowa
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70. 521 068 
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ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
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• wpływy z usług 
• wpływy z tyt. Wydawania zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 
• różne opłaty i dochody 
• wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej 
• dotacje celowe na zadania zlecone 
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• odsetki od lokat 
• odsetki od środków na rachunkach bieżących 
• dochody z inwestycji kapitałowych
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RÓŻNE ROZLICZENIA
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• subwencja ogólna 
• subwencja drogowa 
• subwencja na zadania oświatowe 
• dotacje dla gmin z tyt. ulg i zwrotów ustawowych 
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OGÓŁEM DOCHODY
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1. Dochody z realizacji: 

• Zadań własnych 
• Udziałów 
• Subwencji 
• Dotacji na zadania własne oraz środków z funduszy 

krajowych i międzynarodowych 

�� Dotacje na realizację zadań zleconych
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'<�73.1�917537�5-2-@21�7�NA ROK 1998 WEDŁUG KIERUNKÓW
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/549/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lutego 1998 r. 
Dział
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WYDATKI BIEŻĄCE
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• Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 

• Wydatki na zadania zlecone ustawowe - prace 
geodezyjne i kartograficzne 
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• Melioracje 
• Usługi inseminacyjne 
• Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 
• Udziały w spółkach - spółka wodna "Międzyodrze"
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LEŚNICTWO
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• Odszkodowania łowieckie
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• Dotacja dla komunikacji miejskiej (ZKM) 
• Oczyszczanie miasta 
• Zieleń w miastach 
• Utrzymanie dróg 
• Oświetlenie ulic 
• Pracownicze ogrody działkowe 
• Pozostała działalność 
• Dekoracja miasta 
• Restrukturyzacja zakładów gospodarki komunalnej 

oraz badanie sprawozdań finansowych 
• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych 
• Generalna Dyrekcja Budowy Oczyszczalni 

Pomorzany 
• Wydatki na zadania zlecone 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ 
NIEMATERIALNE USŁUGI KOM��7:�@
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• Ochotnicze straże pożarne 
• Wydatki WUAiNB 
• Dotacje dla Miejskiej Pracowni Urabanistycznej 
• Dotacja dla Zarządów Budynków i Lokali 

Mieszkalnych 
• Restrukturyzacja zakładów budżetowych 
• Koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych 
• Zakładanie i odnawianie ewidencji gruntów 
• Schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt 
• Wydatki na zadania zlecone ustawowe 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
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• Szkoły podstawowe publiczne 
• Licea ogólnokształcące 
• Szkoły ogólnokształcące specjalne 
• Remonty bieżące szkół specjalnych 
• Remonty bieżące liceów ogólnokształcących 
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• Dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych 
• Świetlice dziecięce w szkołach podstawowych 
• Świetlice dziecięce przy liceach i szkołach 

specjalnych 
• Remonty bieżące szkół podstawowych 
• Szkoły artystyczne 
• Szkoły zawodowe 
• Placówki wychowania pozaszkolnego 
• Stypendia dla uczniów 
• Dotacje dla przedszkoli publicznych 
• Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 
• Przedszkole specjalne 
• Remonty bieżące przedszkoli specjalnych 
• Przedszkola przy szkołach podstawowych 
• Działalność pozalekcyjna, akcja letnia i inne 
• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych 
• Wydatki na zadania zlecone ustawowe - rodziny 

zastępcze, dotacje dla szkół ponadpodstawowych 
niepublicznych
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SZKOLNICTWO WYŻSZE
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• Dofinansowanie do remontów szkół wyższych
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• Ochrona i konserwacja zabytków 
• Dotacje dla domów kultury 
• Świetlice i kluby 
• Biblioteki 
• Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne 
• Pozostała działalność (wydawnictwa, imprezy 

kulturalne, stypendia, nagrody) 
• Teatry 
• Filharmonia 
• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych
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• Zakłady opieki zdrowotnej 
• Dotacja dla żłobków Miejskich 
• Wdrażanie kontraktów lekarzy rodzinnych i innych 
• Kontraktowanie lekarzy rodzinnych 
• Kontraktowanie lekarzy stomatologów 
• Kontraktowanie lekarzy specjalistów 
• Remonty bieżące przychodni 
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym OTU) 
• Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
• Stowarzyszenia ochrony zdrowia 
• Pozostała działalność
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OPIEKA SPOŁECZNA
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• Dodatki mieszkaniowe 
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 
• Ośrodek opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży 
• Mini Noclegownia przy Izbie Wytrzeźwień 
• Schronisko dla Osób bezdomnych 
• Usługi opiekuńcze 
• Zasiłki i pomoc w naturze 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
• Stowarzyszenia opieki społecznej 
• Profilaktyka patologii społecznej 
• Pozostała działalność 
• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych 
• Wydatki na zadania zlecone ustawowe - zasiłki 
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• Dofinansowanie do klubów sportowych 
• Utrzymanie obiektów sportowych 
• Wyposażenie szkolnych obiektów sportowych 
• Remonty bieżące szkolnych obiektów sportowych 
• Imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży 
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• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych
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• Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 
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RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
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• Dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień 
• Dotacja dla Szczecińskiego Centrum 

Przedsiębiorczości w tym: Ośrodek Integracji 
Europejskiej 

• Ekspertyzy i projekty badawcze 
• Udziały w spółkach 
• Pozostała działalność WAG 
• Wydatki na realizację programów międzynarodowych 
• Opłaty i składki 
• Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 
• Inkaso i Egzekucja Administracyjna 
• Obrona Cywilna 
• Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza 
• Współpraca transgraniczna 
• Młodzieżowa Rada Miasta 
• Realizacja programu "Bezpieczne Miasto" 
• Promocja i informacja o mieście 
• Centrum Dyspozycyjne Systemu Ratunkowego 
• Organizacje pozarządowe 
• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych 
• Rezerwa na Lotnisko Dąbie
• Wydatki na zadana zlecone 
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ASDMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
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• Wydatki bieżące RM 
• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi UM 
• Wydatki rzeczowe UM 

�����	����

����	����

����	����

���������



• Biuro Obsługi Interesantów 
• Szczeciński System Informacji Geograficznej 
• Sejmik samorządowy 
• Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 
• Inicjatywy społeczne rad osiedlowych 
• Wydatki na zadania zlecone ustawowe 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
-��!"��

• Straż Miejska 
• Dofinansowanie Policji 
• Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej
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• Obsługa kredytów bankowych 
• Prowizje bankowe 
• Rezerwa na poręczenia
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• Rezerwa ogólna 
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• Pozostałe dotacje
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• Urządzenie sanitarne 
• Cmentarze, zieleń miejska 
• Drogi 
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• w tym rezerwa celowa na zadanie "droga nr 
117" 

• Oświetlenie ulic 
• Pracownicze ogrody działkowe 
• Remonty taboru i zajezdni 
• Wodociągi i kanalizacje

'������

• Oczyszczalnia "Pomorzany" 
• Parkingi 
• Urządzenia komunalne 
• Zakup taboru i sprzętu specjal. Komunikacji 

miejskiej 
• Inwestycje infrastrukturalne 
• Dotacje na finansowanie inwestycji 

ciepłowniczych 
• Dokumentacja 
• Wydatki na zadania zlecone ustawowe 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ 
NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE
Z tego:
- Uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe
- Przygotowanie trenów dla kandydatów do SM
- Komunalne budownictwo mieszkaniowe i inne
- Modernizacja budynków mieszkalnych
- Dokumentacja
- Przygotowanie terenów pod inwestycje
- Dofinansowanie "Nasz Dom"
- Dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Z tego:
- Inwestycje szkół
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- Remonty kapitalne szkół
- Inwestycje przedszkoli
- Remonty przedszkoli
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, Remonty żłobków
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Zakup sprzętu medycznego
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OPIEKA SPOŁECZNA
Z tego:
- Noclegownia
- Adaptacja obiektu na DDPS
- Remont ośrodka opiekuńczego pl. J. Wujka
- Remont budynku MOPS
- Dom Samotnej Matki
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- Ścieżki rowerowe
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RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
Z tego :
- Modernizacja budynku przy ul. Kolumba
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ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Z tego:
- Zakupy inwestycyjne UM
- Szczeciński System Informacji Geograficznej
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, Zadania własne
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WYDATKI OGÓŁEM
Z tego:
- Wydatki własne
- Wydatki na zadania zlecone ustawowe
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DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH NA 
1998 r. Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/549/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lutego 1998 r.
Dział Rozdział
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ 
NIEMATERIALNE USŁUGI 
KOMUNALNE ������� �������
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KOMUNALNE
Rozbiórki obiektów budowlanych
Cmentarnictwo wojenne
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące niepubliczne
Szkoły zawodowe niepubliczne
Przedszkole specjalne integracyjne
Zakłady opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i 
własnych
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OPIEKA SPOŁECZNA
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8611 Dom samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi
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8612 Usługi opiekuńcze 145 000 145 000

8613 Zasiłki i pomoc w naturze
������� �������

8615 Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
�������� ��������
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8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 827 000 827 000
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RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
- Obrona cywilna

������

������

������

������

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
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9142 Urzędy wojewódzkie
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9143 Urzędy rejonowe 1 264 000 1 264 000
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DOTACJE PODMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI 
KULTURY
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/549/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lutego 1998 r.
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, Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i kartograficznej 
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NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE
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- Miejska Pracownia Urbanistyczna
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- Dotacja dla zakładów gospodarki mieszkaniowej 
(ZbiLK)
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Przedszkola Miejskie
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, Żłobki Miejskie
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OPIEKA SPOŁECZNA
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1
- Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2
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RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
- Miejska Izba Wytrzeźwień
- Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
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