
UCHWAŁA NR XII/343/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 30 lipca 2007 r.

w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; 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; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327) oraz pkt. 2 ppkt. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVI/489/99 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 22 listopada 1999 roku w sprawie procedury tworzenia, uchwalania
i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina, (zmienionej Uchwałą Nr X/187/03 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 27 października 2003 r.); Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się wskazówki do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran



Załącznik
do Uchwały Nr XII/343/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 30 lipca 2007 r.

Niekorzystna tendencja wzrostu wydatków bieżących z roku na rok wymaga podjęcia 
pilnych działań skutkujących w budżecie 2008 r. m.in. ograniczeniem wzrostu deficytu 
budżetowego poprzez ograniczenie wydatków bieżących zwiększając dyscyplinę finansową 
zarówno w wydatkach bieżących 2008 roku jak i latach następnych.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008 należy podjąć działania w celu:
1. Weryfikacji poszczególnych pozycji wydatków budżetowych pod kątem ich 

racjonalności ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ich 
obniżenia.

2. Przeprowadzenia analizy i weryfikacji wydatków na 2008 rok w kontekście 
przeprowadzonej restrukturyzacji w oświacie i w UM w 2007 roku.

3. Zaostrzenie kryteriów udzielania dotacji budżetowych.
4. Przeprowadzenie kontroli wydatków budżetowych w 2007 roku celem doskonalenia 

systemu merytorycznego nadzoru nad budżetem zadaniowym.
5. Opracowania mierzalnych wskaźników odnoszących się do efektywności wykonania 

zadania przez dysponentów z jednoczesnym określeniem dodatkowych źródeł 
finansowania tego zadania umożliwiając porównanie jego realizacji w kolejnych 
latach.

6. Dokonania analizy i weryfikacji istnienia zakładów budżetowych pod kątem 
optymalizacji kosztów ich funkcjonowania lub całkowitej ich likwidacji.

7. Intensyfikacji działań w kierunku pozyskania dotacji na zadania własne i zlecone.
8. Wykorzystania dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz z opłaty 

adiacenckiej na działania zmierzające do pozyskania środków funduszy strukturalnych 
z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych celem realizacji priorytetów 
inwestycyjnych Miasta lub pomniejszenia deficytu budżetu miasta.

9. Prowadzenie bieżącej analizy wydatków i dochodów miasta.

Przy konstruowaniu budżetu na 2008 rok należy utrzymać równowagę budżetową m.in. 
ustalając poziom zadłużenia w oparciu o analizę zdolności kredytowej Miasta.


