
 

Uchwała Nr XX/219/96 

Rady Miejskiej W Szczecinie 

z dnia 26 lutego 1996 r. 

w sprawie budżetu miasta na 1996 rok. 

Na podstawie : 

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, pkt 10 ,art.57, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz.74 z 1996 r. ),  

- art. 4 ust.1, 2, art. 5 ust.1, art.7 ust. 1 i 2 , art.9 ust. 1 i 4 , art.37 ust.1 ustawy z dnia 5 

stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe - ( Dz U. z 1993 roku Nr 72 poz. 344 ; z 1994 roku Nr 76 

poz. 344, Nr 121 poz. 591, Nr 133 poz. 685; z 1995 roku Nr 78 poz. 390 ; z 995 roku Nr 124 

poz. 601, Nr 132 poz. 640 ). 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§1 

Ustala się łączne dochody budżetu miasta na rok 1996 

w kwocie 351.343.796 zł 

z tego: 

 dochody własne 310.105.694 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2,  

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zakresu administracji rządowej z 

mocy ustawy w kwocie 41.238.102 zł zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 4,  

§2 

Ustala się łącznie wydatki budżetu miasta na rok 1996  

w kwocie 372.797.629 zł 

z tego: 

 zadania własne 335.739.527 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3,  

 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustawy w kwocie 

37.058.102 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 3 i 4 ,. 

§3 



1.Ustala się niedobór budżetu Miasta na koniec 1996 roku na kwotę 21.453.833 zł, 

wynikający z: 

a)nadwyżki dotacji nad wydatkami zadań zleconych 4.180.000 zł 

b)niedoboru dochodów budżetowych nad wydatkami 25.633.833 zł 

2.Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu Miasta w 1996 roku następujących źródeł:  

a)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.833.833 zł,  

b)kredytów na cele inwestycyjne w kwocie 9.800.000 zł. 

3.Ustala się finansowanie spłaty kredytu finansowego w kwocie 4.180.000 zł , zaciągniętego 

w 1995 roku na zadanie TRASA ZAMKOWA, z nadwyżki wymienionej w ust.1 pkt 1.  

§4 

Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych i instytucji kultury ogółem w 

wysokości 59.927.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§5 

Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań 

do wysokości ustalonych w poszczególnych działach wydatków budżetowych.  

§6 

Upoważnia się Zarząd Miasta do: 

1. dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, z wyjątkiem zmniejszenia 

wydatków na inwestycje i remonty kapitalne.  

1. dysponowania rezerwami: ogólną i celowymi.  

§7 

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek wraz z odsetkami zaciąganymi przez 

Zarząd Miasta na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku w wysokości do 10% w 

pierwszym półroczu i do 5 % w drugim półroczu planowanych rocznych wydatków z budżetu 

miasta. 

§8 

1. Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Miasta w pełnej 

klasyfikacji budżetowej do działów, rozdziałów i paragrafów. 

§9 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 



§10 

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

siedzibie Urzędu Miejskiego niniejszej uchwały. 

§11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1996 r. 

 


