
Uchwała Nr XXII/269/92 

z dnia 9 marca 1992r. 

W sprawie budżetu miasta na 1992r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ”e” i ”f”, pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, 

poz. 253, Nr 89, poz. 518 i z 1991r. Nr 4 poz. 18 ) oraz art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. 

- Prawo budżetowe ( Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464, 

Nr 110, poz. 475 ), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się dochody i wydatki budżetu miasta na 1992 rok w następujących kwotach:  

dochody 884.783 mln zł. 

wydatki 884.783 mln zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a i 1b. 

§ 2. 

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych miastu z zakresu administracji 

rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań określa Wojewoda 

Szczeciński. 

§ 3. 

I. Upoważnia się Zarząd Miasta do:  

A. dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między 

działami,  

B. dysponowania rezerwą budżetową po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów.  

II. Zmiana w budżecie wynikająca z dysponowania rezerwą budżetową podlega 

zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.  

§ 4. 

1. Kwota wynagrodzeń stanowiąca iloczyn średniego miesięcznego wynagrodzenia z II 

półrocza 1991r. ubruttowionego wskaźnikiem 1,22 i planowanej ilości zatrudnionych 

w wys. 607 osób podlega w 1992r. comiesięcznej indeksacji wskaźnikiem 

ogłoszonym przez prezesa GUS dla przedsiębiorstw państwowych.  

2. Źródłem indeksacji jest rezerwa celowa w dziale 91.  

3. Rezerwa ulegnie zwiększeniu stosownie do kształtowania się wskaźnika indeksacji.  

§ 5. 



Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) zaciąganych przez 

Zarząd Miasta na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku w wysokości do 8% 

planowanych rocznych wydatków z budżetu miasta w I półroczu i do 4% w II półroczu.  

§ 6. 

1. Zarząd Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania - jednostkowo do kwot 

ustalonych w poszczególnych działach wydatków budżetowych.  

2. Suma zobowiązań zaciągniętych przez Zarząd Miasta w roku budżetowym nie może 

przekroczyć ustalonej w budżecie ogólnej kwoty wydatków  

§ 7. 

Zobowiązania zaciągnięte przez Zarząd Miasta w zakresie inwestycji nie mogą przekroczyć 

kwot ustalonych na ten cel w budżecie. 

§ 8. 

Przy podziale nadwyżki budżetowej przeznaczy się z rezerwy budżetowej 17,5 mld zł na sferę 

usług społecznych, z tego: 

 budowa szkoły w Płoni 10,0 mld zł,  

 działalność instytucji kulturalnych 2.5 mld zł,  

 opieka społeczna 2,5 mld zł,  

 działalność pozalekcyjna z dziećmi  

(kultura dziecięca, sport i wypoczynek, praca z dziećmi 

uzdolnionymi) 2,5 mld zł. 

§ 9. 

1. Zarząd Miasta będzie przedstawiał Radzie Miejskiej informacje o przebiegu 

wykonania budżetu miasta za okres dwóch i trzech kwartałów, z wyszczególnieniem 

stanu realizacjj zadań inwestycyjnych, w terminie 30 dni po upływie okresu 

sprawozdawczego.  

2. Zarząd Miasta będzie przedstawiał Komisji ds. Rozwoju, Budżetu i Finansów 

miesięczną informację o przebiegu wykonania budżetu miasta w terminie 20 dni po 

upływie miesiąca.  

§ 10. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

1992r.  

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu w 

siedzibie Urzędu Miejskiego niniejszej uchwały.  

Przewodniczący Rady 

Jan Otto  


