Uchwała nr XLV/649/94
z dnia 18 lutego 1994
W sprawie: budżetu miasta na 1994 r.
Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d; pkt 10; art. 51 oraz art. 54 ust. 1 i 2 pkt 1,2,6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz.
191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518; z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr
110, poz. 473; z 1992 r. Nr 85, poz. 428, Nr 100, poz. 499; z 1993 r. Nr 17, poz. 78/,
art. 7 ust. 1 i 2, art. 8, art. 37 ust. 1 i 2, art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
budżetowe - (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344),
§ 5 ust. 5 porozumienia zawartego z dniu 10 grudnia 1993 r. pomiędzy Wojewodą
Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina w sprawie przekazania niektórych
zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom
Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1993 r., Nr 14, poz. 141),
Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1994
w kwocie 1.804.735.543 tys. zł
z tego:
dochody własne: 1.550.430.543 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,
dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania zlecone 254.305.000 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1994
w kwocie 1.914.076.233 tys. zł
z tego:
zadania własne: 1.659.771.233 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3,

zadania zlecone 254.305.000 tys. zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
§ 3.
1. Ustala się niedobór budżetu miasta na koniec 1994 r. na kwotę 109.340.690 tys. zł.
2. Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu miasta w 1994 r. na nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych.
§ 4.
Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości 389.541.850 tys. zł zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
§ 5.
Ustala się w budżecie miasta wydatki dla rad osiedlowych w wysokości 2.200.000 tys. zł.
§ 6.
Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania w roku kalendarzowym
zobowiązań do wysokości ustalonych w poszczególnych działach wydatków budżetowych.
§ 7.
Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień
wydatków między działami.
§ 8.
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku w Urzędzie Miejskim w stosunku do
wynagrodzenia bazowego nie może być wyższy niż poziom rocznej inflacji 1994 r.
§ 9.
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 %
planowanych rocznych wydatków z budżetu miasta w pierwszym półroczu i do 5 % w drugim
półroczu.
§ 10.
Zarząd Miasta przedstawi do dnia 15 kwietnia 1994 r. korekty w budżecie miasta na celu
sfinansowanie sfery społecznej (oświaty, kultury, zdrowia i sportu).
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 12.
Prezydent Miasta ogłosi niezwłocznie w prasie lokalnej o wyłożeniu niniejszej uchwały do
publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta.
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.1994 r.
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