
UCHWAŁA NR LX/1117/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2007 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) 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 2007 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

Jan Stopyra



Załącznik 
do Uchwały Nr LX/1117/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 lipca 2006 r.

Zrównoważenie budżetu Miasta w roku 2007 będzie wymagało podjęcia szeregu działań 
zmierzających do naprawy niekorzystnej tendencji znacznego wzrostu wydatków bieżących w 
stosunku do dochodów bieżących które wzrastają zbyt wolno. Wymagać to będzie 
zwiększenia dyscypliny finansowej oraz znaczącego ograniczenia wydatków bieżących w 
roku 2007 i latach następnych.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2007 należy przewidzieć:

1. podjęcie niezbędnych działań w celu zwiększenia nadwyżki operacyjnej – co 
zwiększy zdolność kredytową,

2. zagwarantować niezbędne środki na utrzymanie zieleni miejskiej, przynajmniej na 
dotychczasowym poziomie,

3. zagwarantować niezbędne środki dla prawidłowej realizacji programów 
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

4. zagwarantować finansowanie projektów, których realizacja jest możliwa przy 
wykorzystaniu środków zewnętrznych,

5. zagwarantować środki niezbędne dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych i obsługi 
inwestorów,

6. zagwarantować środki na tworzenie lokali socjalnych i zamiennych w wysokości nie 
mniejszej niż określona w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2006-2009.

Należy również dążyć do ograniczenia zadłużania Miasta. W wyjątkowych wypadkach dług 
Miasta może być powiększony wyłącznie z tytułu przedsięwzięć finansowanych przy 
znacznym udziale środków zewnętrznych.


