Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 43/24

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568; z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.
974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.
420) oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.
708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr
82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180 poz. 1112, Nr
209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.
504, Nr 72 poz.619, Nr 79, poz. 666).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2009r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 78.525,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 78.525,- zł według załącznika Nr 2
3) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 113.574,- zł według załącznika Nr 3
4) zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 16.000,- zł według załącznika Nr 3
5) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 140.985,- zł według załącznika Nr 4
6) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 30.000,- zł według załącznika Nr 4

§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2009 rok wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM
w tym: dochody gminy
dochody powiatu

390.369.095,- zł
289.021.242,- zł
101.347.853,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

418.302.879,- zł
303.520.057,- zł
114.782.822,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 27.885.922,- zł i zadania administracji rządowej
realizowane przez powiat 11.045.357,- zł.
Przychody ogółem
w tym:
- przychody z prywatyzacji
- kredyty i pożyczki
- emisja papierów wartościowych
- przychody z innych rozliczeń
krajowych

41.831.249,- zł

Rozchody ogółem:
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty

13.897.465,- zł

947.987,- zł
6.214.818,- zł
25.000.000,- zł
9.668.444,- zł

13.897.465,- zł
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Słupsku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) oraz na
wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca br. Nr DKOW-7-337-JJ03/09, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach
Powiatu w części gminnej na 2009 rok o kwotę 63.525,- (rozdział 75801) oraz
w części powiatowej o kwotę 60.500,- (75801) ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższe zwiększenia przeznaczone są na dofinansowanie wydatków związanych
z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, zgodnie
z poniższym zestawieniem:
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – kwota 19.525,- (rozdział 80101) – na remont klatki
schodowej, holu i sali gimnastycznej oraz na wymianę podłóg w dwóch salach
lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – kwota 11.000,- (rozdział 80101) – na instalację wentylacji
w przebieralni, natryskach i salach dydaktycznych,
- Gimnazjum Nr 2 – kwota 33.000,- (rozdział 80110) – na remont nawierzchni przed
wejściem szkoły,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – kwota 12.500,- (rozdział 80102) – na
remont podłóg w klasach i pokoju opieki medycznej oraz na wymianę posadzki
w kuchni,
- IV Liceum Ogólnokształcące – kwota 25.500,- (rozdział 80120) – na remont
ogrodzenia polegający na renowacji i częściowej wymianie cokołu i przęseł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – kwota 22.500,- (rozdział 80130) –
na malowanie sali gimnastycznej z zapleczem, uzupełnienie tynków i wyrównanie
podłoża (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4).
2. Na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę
15.000,- (rozdział 80110) z tytułu najmu pomieszczeń szkoły dla Niepublicznego
Przedszkola Miś prowadzącego opiekę dzienną nad dziećmi. Zgodnie z podpisaną
umową

miesięczny

koszt

wynajmu

części

użytkowej

wynosi

1.500,-,

co w przeliczeniu na 10-cio miesięczny okres najmu daje kwotę 15.000,-.
Powyższe środki wprowadza się jednocześnie po stronie wydatków przeznaczając
je na:
- zakup materiałów remontowo-budowlanych niezbędnych do wykonania bieżących
prac konserwacyjnych budynku szkoły zgodnie z zaleceniami SANEPIDU oraz
na zakup kredy i środków czystości (9.000,-),

- pokrycie kosztów wynajmu sali w Słupskim Klubie Bokserskim „Czarni” Słupsk
w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów. Powyższa sytuacja
wynika z faktu wykonywania prac remontowych dachu sali gimnastycznej szkoły,
który groził zawaleniem i jednocześnie zagrażał bezpieczeństwu uczniów (6.000,-)
(Zał. Nr 1 i 2)
3. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) oraz na
wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca br. Nr DKOW-7-337-JJ-04/09,
zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu
w części powiatowej na 2009 rok o kwotę 39.605,- (rozdział 75801) ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt
i pomoce dydaktyczne nowowybudowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych, w tym na zakup: ławki poziomej ze stojakami
i podestem, sztangi, obciążeń talerzowych, rakiety i piłki do tenisa ziemnego, roweru
stacjonarnego profesjonalnego, bieżni treningowej profesjonalnej, strojów sportowych
do gry w piłkę ręczną i nożną (rozdział 80130) (Zał. Nr 3 i 4).
4. Na podstawie wniosku IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się następujących
zmian w planie dochodów w rozdziale 80120:
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkoły o kwotę
16.000,-. Powyższa sytuacja wynika z faktu rezygnacji z dniem 30 czerwca 2009 roku
z najmu sal dydaktycznych przez prywatną szkołę AP EDUKACJA. W związku
z powyższym jednostka nie zrealizuje w całości zaplanowanej kwoty dochodów.
Miesięczny koszt wynajmu części użytkowej wynosił 4.000,-, co w przeliczeniu
na 4-ce (od 01.09. do 31.12.2009r.) wiąże się z utratą 16.000,-,
- zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży złomu o kwotę 2.500,-.
Po zakończeniu remontu części ogrodzenia szkoły uzyskania ponadplanowy dochód
ze sprzedaży starych, zniszczonych ramek z kątownika i słupków z rur stalowych.
Ogółem sprzedano 3.417,12 kg złomu za cenę 0,35 zł. Ponadto w październiku 2009r.
przewiduje się kolejną sprzedaż złomu uzyskanego remoncie drugiej części
ogrodzenia szkoły (Zał. Nr 3).
5. W związku z otrzymaniem przez Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 2 środków
w wysokości 4.880,- stanowiących kwotę prowizji od firmy ubezpieczeniowej
UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeniowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów
i wydatków w rozdziale 80120. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele

prewencyjne związane z bezpieczeństwem, wychowaniem oraz szeroko rozumiana
profilaktyką uczniów szkoły. Wydatki pokryją koszty:
- zakupu mebli szkolnych przystosowanych do ergonomii dotyczącej wymiarów
funkcjonalnych krzeseł i stołów dla instytucji edukacyjnych zgodnie z Polską Norma
PN-EN 1229 – 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r., Nr 6, poz. 69) (3.380,-),
-

doposażenia

Szkolnej

Służby

Medycznej

działającej

w

porozumieniu

ze

Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy, której głównym celem jest profilaktyka,
bezpieczeństwo, edukacja i realizacja postaw zdrowego życia (1.500,-) (Zał. Nr 3 i 4)
6. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
dokonuje sie zwiększenia planu po stronie dochodów z tytułu najmu o kwotę 6.089,
Powyższe zwiększenia wynika z faktu zawarcia nowych umów najmu na łączna kwotę
5.425,- oraz ponadplanowego wykonania dotychczasowych dochodów o kwotę 664,-.
Umowy najmu zawarto na okres oo 01 sierpnia do 31 grudnia 2009r. z następującymi
podmiotami:
- Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Luzik”na kwotę 2.100,-,
- Ośrodkiem Szkolenie Kierowców „Mario” na kwotę 2.125,-,
- Sklepikiem „Bratniak” na kwotę 1.200,- (Zał. Nr 3).
7. Na wniosek Wydziału Oświaty dokuje się zwiększenia planu wydatków V Liceum
Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 o kwotę 6.000,-. Zwiększenie wynika
z konieczności zabezpieczenia środków na realizację umowy zlecenia z animatorem
sportu, zatrudnionym od dnia 01.06.2009 do dnia 30.11.2009 r. Miesięczne
wynagrodzenie wynosi 1.000,- brutto.
Do zadań animatora należy organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo –
rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także
innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK
2012” przy ul. Bolesław Krzywoustego 6 w Słupsku, w ilości minimum 80 godzin
zajęć w każdym miesiącu obowiązywania umowy (Zał. Nr 4).
8. Dokonuje się przesunięcia z budżetu Wydziału Oświaty (rozdział 80195) do
budżetu Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 85410) na kwotę 30.000,-.
Przesunięte środki pokryją koszt docieplenia i remontu elewacji wraz z obróbkami
blacharskimi ściany wschodniej budynku bursy przy ul. Szczecińskiej.
Wykonanie tych prac znacząco wpłynie na oszczędność ciepła oraz poprawi stan
techniczny budynku (Zał. Nr 4).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 13.411,- i będzie
wynosił 27.933.784,-.

