Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 43/26

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 22.444,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 30.752,- zł według załącznika Nr 2
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 22.000,- zł według załącznika Nr 2
4) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 23.058,- zł według załącznika Nr 3
5) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 23.058,- zł według załącznika Nr 3
6) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 13.692,- 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

390.397.539,- zł
289.049.686,- zł
101.347.853,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

418.342.323,- zł
303.558.501,- 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
- przychody z innych rozliczeń
krajowych

41.842.249,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
6.225.818,- 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. Zgodnie z wnioskiem Biura Promocji i Integracji Europejskiej dokonuje się
następujących zmian w budżecie (rozdział 75075):
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,- stanowiącą
wynagrodzenie za przygotowanie i realizację jednogodzinnego występu chóru
„Wołyń” oraz Zespołu Dziecięcego „Wołyńskie Słowiki” w Centrum
Handlowym „Jantar” w Słupsku zgodnie z umową zawartą w dniu 14.07.2009r.
pomiędzy ESPACE MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
a Gminą Miejską Słupsk. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie
kosztów transportu oraz catering dla chóru oraz zespołu (Zał. Nr 1 i 2),
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.752,- stanowiącą
otrzymaną przez

Miasto Słupsk I nagrodę w konkursie Związku Miast

Bałtyckich za najlepszy projekt organizacji „Dnia Bez Samochodu”. Powyższa
kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją
powyższej imprezy (Zał. Nr 1 i 2),
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.692,- stanowiącą środki
od firm INTERIA.PL (kwota 13.000,-) oraz BROKER FM S.A. (kwota 692,-)
otrzymane w ramach barterowej współpracy w zakresie promocji imprezy
AMBER CUP 2009.
INTERIA.PL jako patron medialny zobowiązał się do zamieszczenia informacji
o imprezie na stronie głównej portalu oraz billboardzie promującym imprezę
w zamian za umieszczenie logotypu INTERIA.PL na wszystkich nośnikach
imprezy, m.in. plakatach, reklamach radiowych i telewizyjnych.
BROKER S.A. zobowiązał się do przeprowadzenia kampanii reklamowej
polegającej na wyemitowaniu spotów reklamowych promujących imprezę na
antenie radia RMF Maxxx w zamian za zamieszczenie logotypu RMF Maxxx na
wszelkich materiałach drukowanych i elektronicznych związanych z promocją
imprezy, obecności materiałów promocyjnych radia RMF Maxxx w trakcie
imprezy oraz umieszczenie informacji o patronacie RMF Maxxx w artykułach
prasowych.
Powyższe środki zostaną przeznaczone na dokonanie zwrotu niewykorzystanych
środków do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w związku z realizacją
projektu EUROPE DIRECT Sieć Informacyjna Słupsk (Zał. Nr 1 i 4)
- dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 75075 na łączną kwotę
22.000,-. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie
witacza wielkogabarytowego (nośnika reklamowego) promującego Słupsk jako

miasto posiadające największy na świecie zbiór dzieł Stanisława Ignacego
Witkiewicza, którego dzieła znajdują się w Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku. Nośnik reklamowy zostanie usytuowany przy ul. Bałtyckiej w Słupsku
(Zał. Nr 2).
2. Na podstawie wniosku Centrum Informacji Turystycznej „Ziemia Słupska”
dokonuje się przesunięcia w ramach rozdziału 63001 na łączną kwotę
23.058,- w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji polegającej na
zaprojektowaniu, wykonaniu oraz montażu neonu kasetonowego nad siedzibą
Centrum przy ul. Starzyńskiego 8 wskazującego lokalizację CIT (Zał. Nr 3).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt nie ulegnie zmianie i będzie wynosił
27.944.784,-.

