
1.1. UCHWAŁA  BUDŻETOWA NA 2003 ROK

Rada   Miasta   Szczecina    u c h w a l a,   co    następuje:

§ 1. Ustala   się   dochody   budżetu   Miasta (załączniki Nr 1, 2 ) w kwocie 688 589 144 zł
        z  tego:
       1) dochody   związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)
            w kwocie 641 026 970 zł
      2) dochody  związane z realizacją zadań z zakresu administracji

     rządowej i innych zadań zleconych ustawam ( załączniki Nr 2 , 12 )
           w kwocie 46 825 524 zł
           w tym:
           - z mocy ustaw 46 763 524 zł
           - na podstawie porozumień z organami administracji 62 000 zł

      3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
           w drodze umów lub  porozumień z jednostkami samorządu
           terytorialnego (załącznik nr 2,17) w kwocie 736 650 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (załącznik Nr 1,3) w kwocie 756 892 986 zł
        z  tego:
       1)  wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3) 
             w kwocie 709 330 812 zł

       2)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
             oraz  innych zadań zleconych ustawami ( załączniki Nr 3,12 ) 
             w kwocie 46 825 524 zł
             w tym:
             - z mocy ustaw 46 763 524 zł
             - na podstawie porozumień z organami administracji 62 000 zł

        3)  wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych 
             w drodze  umów  lub porozumień z jednostkami samorządu 
             terytorialnego (załącznik Nr 3 ) w kwocie 736 650 zł

§ 3. Ustala się  spłatę rat kredytów i pożyczek z lat 1997-2002 z dochodów
       budżetu Miasta (załącznik Nr 5) w kwocie 20 000 000 zł

§ 4.1. Ustala się zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w 
          2003 roku na  sfinasowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w   
           planowanych dochodach Miasta (załącznik Nr 5) w kwocie 40 023 394 zł

     2. Przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 
         w planowanych dochodach Miasta przychody z prywatyzacji majatku 
         Miasta (załącznik Nr 5) w kwocie                     19 018 471 zł

UCHWAŁA  NR III/52/03
RADY  MIASTA  SZCZECINA
Z  DNIA  10 MARCA  2003 r.

w sprawie  budżetu Miasta  na  2003 rok

Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym   (t.j.Dz.U.z 2001 r. Nr 
142 poz.1591 ze zm.z 2002 r.Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz 1271,Nr 214 poz.1806).



    3.  Przeznacza się na sfinasowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
         w planowanych dochodach Miasta nadwyżkę środków na rachunku 
         bankowym  (załącznik Nr 5) w kwocie 29 261 977 zł

§ 5. Ustala się :

        1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów  
            alkoholowych oraz  za korzystanie z tych zezwoleń 
           (załącznik Nr 16) w kwocie 4 500 000 zł

       2)  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
            i Rozwiazywania Programów Alkoholowych  
            (załącznik Nr 16) w kwocie 5 774 419 zł

§ 6. Ustala się wydatkizwiązane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 6)

§ 7. Ustala się dotacje przedmiotowe i podmiotowe (załącznik Nr 10)

§ 8. Ustala się pozostałe dotacje z budżetu Miasta (załącznik Nr 11)

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków: 

        1) zakładów budżetowych (załącznik Nr 7)

        2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (załącznik Nr 8)

        3) środków specjalnych (załącznik Nr 9)

§ 15. Upoważnia  się  Prezydenta Miasta  do: 

   1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych
        na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu
        budżetu w kwocie 90 000 000 zł

   2) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe
       w następnych latach budżetowych dotyczących zadań
       inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach
       inwestycyjnych do kwoty zgodnie z kolumną nr 12
       załącznika Nr  6, 82 462 000 zł

        3) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe
            w następnych latach budżetowych do kwoty 50 000 000 zł

        4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
            w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz 
            lokowania wolnych środków budżetowych w funduszach 
            inwestycyjnych.                                                                                                                                                                                                                   

§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym 
          i Kartograficznym (załącznik Nr 15)

§ 13. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
          w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 17)

§ 14. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2013 (załącznik Nr 18)

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
         i Gospodarki Wodnej (załączniki Nr 13)

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
          i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 14)



§ 16. Upoważnia  się Prezydenta  Miasta  do:

          1) dokonywania zmian w budżecie Miasta, polegających na 
              przeniesieniach wydatków między rozdziałami 
              i paragrafami w ramach działu, z wyjątkiem zmniejszania
              wydatków majątkowych

         2) dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi 
              w ramach działu

        3) przekazania  uprawnień do  dokonywania przeniesień planowanych
             wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych w ramach działów 
             klasyfikacji budżetowej

§ 17. Ustala się dwie formy  prezentacji uchwały budżetowej:

           - w wersji drukowanej

           - w wersji elektronicznej(na stronie internetowej Urzędu Miejskiego)

§ 18. Wykonanie   uchwały   powierza   się   Prezydentowi   Miasta

§ 19. Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2003 r.

                                                                                   Przewodniczący  Rady  Miasta


