Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

Druk Nr 43/28

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 36.732,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 57.848,- zł według załącznika Nr 2
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 12.500,- zł według załącznika Nr 2
4) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 3.616,- zł według załącznika Nr 3
5) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 5.000,- 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

390.633.716,- zł
289.282.247,- zł
101.351.469,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

418.382.671,- zł
303.603.849,- zł
114.778.822,- 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Słupsku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
1. Zwiększa się plan dochodów na wniosek Zarządu Dróg Miejskich
w rozdziałach 60015, 60095 i 90015 na łączną kwotę 27.348,-. Ponadplanowe
dochody uzyskane są z tytułu:
- naliczonych i otrzymanych kar umownych za nieterminowe realizacje umów przez
wykonawców z tytułu utrzymania czystości jezdni i przystanków komunikacji
zbiorowej - 3.616 (rozdział 60015),
- zwrotu z lat ubiegłych poniesionych kosztów postępowania komorniczego oraz
wniesionych przez najemców nieruchomości Zarządu Dróg Miejskich opłat za wodę
i ścieki – 574,- (rozdział 60095),
- odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone słupy
oświetleniowe podczas kolizji drogowych – 23.158,- (rozdział 90015).
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziałach:
- 60095 o kwotę 4.190,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych
z wysyłaniem upomnień za nieuiszczanie opłaty za postój w strefie płatnego
parkowania. Od bieżącego roku ZDM ma możliwość identyfikowania właścicieli
pojazdów z całej Polski i tym samym uzyskania większej skuteczności
w windykowaniu należności,
-

90015 o kwotę 23.158,-

z przeznaczeniem na remonty słupów oświetlenia

drogowego.
Ponadto przesuwa się środki z rozdziału 60015 do rozdziału 71013 na kwotę 5.000,-.
Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wykonania podziału dwóch działek
pod pas drogowy ul. 3-go Maja (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4).
2. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90020
o kwotę 13.000,-.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
przekazuje Gminie Miejskiej Słupsk środki pochodzące z opłat produktowych za
opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do
odzysku i recyklingu z terenu miasta. Odpady opakowaniowe są zbierane,
a następnie przekazywane do odzysku i recyklingu na koszt własny przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.
Przekazanie środków PGK poprzedzone jest zawarciem umowy na zadanie polegające
na opróżnianiu i wywozie odpadów opakowaniowych z pojemników do selektywnej
zbiórki surowców wtórnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Słupsk.

W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie budżetu po stronie dochodów
i wydatków, celem przekazania środków dla PGK.
Ponadto przesuwa się kwotę 6.000,- z rozdziału 90003 do rozdziału 75095. Zmiana
wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uiszczenie wpisowego oraz składki
dla Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIA CITES”, do którego przystąpiła
Gmina Miejska Słupsk. Celem stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych oraz promowanie rozwoju gospodarczego kraju i ochrony
środowiska poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii(Zał. Nr 1 i 2).
3. Dokonuje się przesunięcia środków zgodnie z wnioskiem Zarządu Terenów
Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w rozdziale 90095 na kwotę 6.500,-.
Przesunięte środki pokryją koszt zakupu kserokopiarki i pozwolą wymienić
wyeksploatowany sprzęt w biurze jednostki (Zał. Nr 2).
4. Dokonuje się zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej polegających na przesunięciu środków w wysokości 170.700,- (rozdział
90011).
Powyższe zmiany pozwolą na realizację działań ekologicznych zgodnie z zawartymi
umowami, w tym na programy :
- gospodarki odpadami niebezpiecznymi ,
- w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- ewidencjonowania i systematycznej likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”,
- demontażu płyt eternitowych z uwzględnieniem transportu i utylizacji,
- zakupu i montażu kolektorów słonecznych,
- edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z regionu słupskiego poprzez
organizowanie konkursów, pogadanek oraz programu „Poznajemy przyrodę na
ścieżkach ekologii” (Zał. Nr 5).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt
27.748.955,-.

nie ulegnie zmianie i będzie wynosił

