Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 43/27

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 wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 8.500,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 19.208,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 10.000,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 10.000,- zł według załącznika Nr 2
5) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 195.829,- zł według załącznika Nr 3
6) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 10.708,- według załącznika Nr 4

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

390.593.368,- zł
289.245.515,- 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

41.646.420,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
6.029.989,- 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 Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się przesunięcia środków
w ramach rozdziału 85154 na kwotę 8.500,- celem zabezpieczenia środków na
zakup dwóch zestawów komputerowych w związku z koniecznością wyposażenia
nowotworzonego stanowiska ds. profilaktyki oraz wymiany sprzętu Pełnomocnika
(Zał. Nr 1).
2. Na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku dokonuje
się przesunięcia środków w wysokości 10.708,- pomiędzy rozdziałem 85219
a 85395 w celu rozliczenia projektu pn. „Bliżej Pracy – aktywacja społeczna i lokalna
mieszkańców miasta Słupska wymagających wsparcia i wzmocnienia umiejętności
społecznych”. Powyższe środki stanowią niewykorzystaną dotację rozwojową, którą
należy zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
(Zał. Nr 1 i 4).
3. Na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się
przesunięcia (rozdział 85201) do budżetu Centrum Kształcenia Praktycznego w
Słupsku (rozdział 80140) środków w wysokości 10.000,-. Zmiana wynika z
konieczności

zabezpieczenia

środków

finansowych

na

kontynuację

zadania

współfinansowanego w latach wcześniejszych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest przewóz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu gminy Słupsk na zajęcia szkolne, rehabilitację oraz na
leczenie (Zał. Nr 2 i 3).
4. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów
o kwotę 195.829,- stanowiącą refundację poniesionych wydatków w ramach projektu
„Zdrowie Mama i Ja”.
Celem projektu jest wdrożenie pięciu programów profilaktyki zdrowotnej, których
zadaniem jest poprawa zdrowia mieszkańców Słupska i okolic:
- „ Jakość narodzin – jakość życia”,
- „ Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt”,
- „ Karmienie piersią najlepsze dla dziecka i matki”,
- „ Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”,
- „ Zdrowe życie – dobre życie” (Zał. Nr 3).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmniejszy sie o kwotę 195.829 i będzie
wynosił 27.748.955,-.

