
Uchwała Nr XLI/518/97
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w sprawie powołania Generalnej Dyrekcji Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych 
“Pomorzany” w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt g lit. “h” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496, Nr 132, 
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 
123, poz. 775) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. – prawo budżetowe (Dz. 
U. Nr 4, poz. 18; z 1993 r. Nr 72, poz. 344; z 1994 r.����������	
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uchwala, co następuje:
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Powołuje się jednostkę budżetową Miasta Szczecina o nazwie: Generalna Dyrekcja Budowy 
Oczyszczalni Ścieków Komunalnych “Pomorzany” z siedzibą w Szczecinie, której przedmiot 
działania obejmuje planowanie i nadzór nad realizacją i rozruchem w/w inwestycji wraz z 
rozliczeniami finansowymi.
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 Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach wynikających z 
przepisów:



• prawo budżetowe – ustawa z dnia 05 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 
344 z późniejszymi zmianami) 

• ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z
późniejszymi zmianami) 

• Zarządzenie Nr 21/96 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie 
zasad prowadzenia rachunkowości.

�
 Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej będą roczne plany rzeczowo-
finansowe ustalane przez Zarząd Miasta.. 

2. Za realizację rocznego planu rzeczowo-finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor 
Generalny. 

3.
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Statut jednostki budżetowej o nazwie: Generalna Dyrekcja Budowy Oczyszczalni Ścieków 
Komunalnych “Pomorzany” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
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