
Uchwała Nr XXV/669/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 29 maja 2000 r.

w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2001 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r. Nr 13 poz. 74; Nr 58 poz. 261; Nr 
106 poz. 496; Nr 132 poz. 662; z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 106 poz. 679; Nr 107 poz. 686; Nr 113 poz. 734; Nr 123 poz. 775; z 1998 r. Nr 
155 poz. 1014; Nr 162 poz. 1126),

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje kierunkowe założenia polityki budżetowej na 2001 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/669/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 30 maja 20000 r.

KIERUNKOWE ZAŁOŻENIA POLITYKI BUDŻETOWEJ MIASTA NA 
2001 ROK.

Rada Miasta na 2001 rok przyjmuje następujące kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta:

I. W ZAKRESIE DOCHODÓW

1. Zwiększenie wpływów z podatków i opłat lokalnych w stopniu odpowiadającym 
poziomowi inflacji przy uwzględnieniu systemu ulg dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

2. Intensyfikacja działań w kierunku pozyskiwania subwencji i dotacji w celu 
podwyższania dochodów budżetowych miasta.

3. W celu utrzymania realnego poziomu dochodów z majątku komunalnego należy 
pozyskiwać środki finansowe ze sprzedaży finansowego majątku trwałego.

4. Pozyskiwanie pomocowych środków finansowych w ramach programów 
przedakcesyjnych Unii Europejskiej i innych.

II. W ZAKRESIE WYDATKÓW

1. Racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi w sferze gospodarczej, 
społecznej i administracji.



2. Koncentracja nakładów inwestycyjnych na zadaniach inwestycyjnych 
kontynuowanych.

3. Weryfikacja i racjonalizacja nakładów finansowych w sferze usług społecznych.

III. W ZAKRESIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

1. Dług miasta może być powiększony wyłącznie z tytułu:

• kredytów i pożyczek oprocentowanych poniżej stopy rynkowej,
• kredytów służących sfinansowaniu wkładu własnego do przedsięwzięć 

inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z programów 
przedakcesyjnych Unii Europejskiej.


