Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

Druk Nr 43/29

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 wydatków budżetu Miasta Słupska na 2009r.:
1) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 100.000,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 100.000,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 60.233,- zł według załącznika Nr 2
§ 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

418.442.904,- zł
303.664.082,- 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

41.706.653,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
6.090.222,- 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. Dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75702 do rozdziału 75023 na kwotę 100.000,z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty i prowizje bankowe. Powyższe
przesuniecie

spowodowane

jest

zmianą

taryfy

opłat

i

prowizji

bankowych

podwyższających stawki prowizji od udzielonych kredytów oraz wyemitowanych
obligacji (Zał. Nr 1).
2. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zwiększenia planu wydatków
o kwotę 60.233,- w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn.
„Europejskie Biuro Partnerstw – II” (rozdział 85395).
Jest on kontynuacją projektu pn. „Europejskie Biuro Partnerstw”, którego celem było
zdynamizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Słupska i Powiatu w zakresie
wspierania zasobów ludzkich, oparty na współpracy podmiotów trzech sektorów:
publicznego, gospodarczego i społecznego. Projekt pn. „Europejskie Biuro Partnerstw –
II” będzie kontynuowany poprzez prezentowanie idei partnerstw w formie spotkań
informacyjnych i szkoleń w gminach, co spowoduje zmianę świadomości i nastawienia do
działań w partnerstwie, a w szczególności do rozwiązywania problemów społecznych,
gospodarczych i środowiskowych. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez cele
szczegółowe, w tym:
- promocję idei partnerstw,
- reintegracja instytucji, firm, związków z obszaru Powiatu Słupskiego mających wpływ
na ograniczenie zjawiska bezrobocia i wykluczenie społecznego,
- zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju dialogu i współpracy 3 sektorów na
poziomie lokalnym,
- wzmacnianie świadomości konieczności programowania i planowania wspólnych
działań,
- kontynuację międzysektorowego partnerstwa powiatowego,
- wsparcie organizacyjne i merytoryczne tego partnerstwa (Zał. Nr 2).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 60.233,- i będzie wynosił
27.809.188,-.

