Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

Druk Nr 43/25

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 6.000,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 16.000,- zł według załącznika Nr 2
3) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 1.000,- zł według załącznika Nr 3
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2009 rok wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM
w tym: dochody gminy
dochody powiatu

390.375.095,- zł
289.027.242,- zł
101.347.853,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

418.319.879,- zł
303.536.057,- zł
114.783.822,- 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

41.842.249,- zł
947.987,- zł
6.225.818,- zł
25.000.000,- zł

- przychody z innych rozliczeń
krajowych
Rozchody ogółem:
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty

9.668.444,- zł
13.897.465,- 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. Zgodnie z Uchwałą Nr 935/XXXVII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 lipca 2009 roku wprowadza się środki w wysokości 6.000,- (rozdział
92605) stanowiące pomoc finansowej w formie dotacji celowej w zakresie
programu

Aktywizacji

Sportowej.

W

ramach

zadania

planuje

się

przeprowadzenie sportowych sportowych zajęć pozalekcyjnych w postaci
rozgrywek dla młodzieży gimnazjalnej. Rozgrywki prowadzone będą w systemie
ligowym w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, koszykowa,
siatkowa orz liga lekkoatletyczna (Zał. Nr 1 i 2).
2. Zgodnie z wnioskiem Młodzieżowego Centrum Kultury dokonuje się
zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 10.000,- (rozdział 92109)
z przeznaczeniem na realizację trzeciej międzynarodowej edycji festiwalu
mikro_makro.
Projekt festiwalu jest kontynuacją działań podjętych w latach 2007 i 2008.
Głównym założeniem projektu mikro_makro 3 jest prezentacja ukrytych zjawisk
sztuki współczesnej i budowanie festiwalu wielopokoleniowego. Jest to
platforma kontaktu, ale i współpracy pomiędzy artystami działającymi na
pograniczu dyscyplin i próba prezentacji ich dokonań szerszej publiczności.
Mikro_makro 3 prezentuje gotowe projekty, ale też kreuje nowe poprzez
stworzenie możliwości wspólnej pracy artystom z różnych miejsc, operujących
różnymi mediami (Zał. Nr 2).
2. Dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Bałtyckiej Galerii
Sztuki Współczesnej w Słupsku o kwotę 1.000,- (rozdział 92110). Powyższa
kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „MOJA ULICA”
w
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Dziedzictwa

Narodowego. Kwota 1.000,- zostanie przeznaczona na druk plakatu i zaproszeń
(Zał. Nr 3).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 11.000,- i będzie wynosił
27.944.784,-.

