
UCHWAŁA NR LVII/1075/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2007 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1805; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się kierunkowe założenia polityki budżetowej na rok 2007 i lata następne 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr LVII/1075/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 12 czerwca 2006 r.

KIERUNKOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI BUDŻETOWEJ MIASTA

NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Rada Miasta Szczecin zaleca podjęcie działań zmierzających do wzrostu nadwyżki 
operacyjnej Gminy Miasta Szczecin. W tym celu należy:

I. W ZAKRESIE DOCHODÓW:

1. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej  i innych w celu realizacji przyjętych priorytetów w 
“Strategii Rozwoju Szczecina”. 

2. Wykorzystanie instrumentów podatkowych do pobudzania aktywności i 
przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. 

3. Intensyfikacja działań zmierzających do pozyskania dochodów z majątku 
komunalnego miasta. 

4. Intensyfikacja działań w kierunku pozyskania dotacji na zadania własne i zlecone. 
5. Wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych.  

II. W ZAKRESIE WYDATKÓW:

1. Wydatki inwestycyjne jako źródło przyciągające środki niepubliczne, pobudzające 
aktywność przedsiębiorstw, inicjujące przedsięwzięcia i mobilizujące nakłady 
inwestycyjne z innych źródeł. 

2. Promowanie kierunków wydatków służących rozwojowi przedsiębiorczości, 
innowacyjności, unowocześnienia infrastruktury, ochrony środowiska. 

3. Weryfikacja wydatków budżetowych pod kątem ich racjonalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań zmierzających do obniżenia wydatków na oświatę i pomoc 
społeczną.

4. Zaostrzenie kryteriów udzielania dotacji budżetowych. 
5. Doskonalenie systemu merytorycznego nadzoru i kontroli wydatków budżetowych. 
6. Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych w zakresie kosztów ich funkcjonowania. 

III. W ZAKRESIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO:

1. Utrzymanie równowagi budżetowej. Dług Miasta może być powiększony wyłącznie z 
tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych przy udziale zewnętrznych 
środków finansowych pochodzących z programów pomocowych, bądź inwestycji 
znacząco zwiększającej ilość nowych miejsc pracy. 

2. Dług Miasta nie może powodować, by roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi, 
do planowanych dochodów przekroczyła 90% wskaźnika relacji: „nadwyżka 
operacyjna/dochody” z ostatnich trzech lat.


