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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XII/412/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. uchwała Nr XVI/523/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 
9 kwietnia 2020 r., uchwała Nr XVIII/568/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2020 r., uchwała 
Nr XXX/615/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2020 r.) w załączniku Nr 3 „Wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” wprowadza się: 

1) Nowe zadanie: Utworzenie żłobka miejskiego 

a) cel: Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 

b) jednostka koordynująca: Urząd Miasta, 

c) lata realizacji: 2020 – 2021, 

d) wprowadza się nakłady w kwocie 4 150 000 zł, 

e) wprowadza się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 4 150 000 zł, 

f) wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 4 150 000 zł. 

2) Zmiany w zadaniu: Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 

a) zmniejsza się nakłady o kwotę 4 150 000 zł, 

b) zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4 150 000 zł, 

c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 150 000 zł. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin polegają na
zabezpieczeniu środków na utworzenie nowego żłobka przy ul. Kusocińskiego 2, w którym powstanie
88 nowych miejsc opieki.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowym
programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 istnieje
możliwość wzięcia udziału w ww. konkursie. Środki pochodzące z modułu 1b przeznaczone są na
utworzenie w 2021 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu Wydział Spraw Społecznych wprowadzi do
budżetu kwotę przyznanej dotacji (maksymalnie 2 640 000 zł) i jednocześnie złoży wniosek
o zmniejszenie środków własnych w wysokości otrzymanej dotacji.

Zmiana nie skutkuje zmianą wyniku budżetu 2021 i spełnia ograniczenia zaciągania długu,
wynikające z ustawy o finansach publicznych.
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