Uchwała Nr
DRUK NR 43/41
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
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 budżetu Miasta Słupska na 2009r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 1.346.718,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 12.240.000,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan dochodów miasta na prawach powiatu
o kwotę 26.200,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan dochodów miasta na prawach powiatu
o kwotę 400.000,- 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

379.366.634,- zł
278.388.965,- zł
100.977.669,- 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.
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Przychody ogółem
w tym:
- przychody z prywatyzacji
- kredyty i pożyczki
- emisja papierów wartościowych
- przychody z innych rozliczeń
krajowych

52.973.735,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
17.357.304,- 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
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UZASADNIENIE
W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za 8 miesięcy br., proponuję
następujące zmiany planu dochodów:
1) zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
(dział 600 rozdział 60004) o kwotę 3.640.000,-. W budżecie założono, że Zarząd
Transportu Miejskiego zrealizuje dochody w wysokości 10.900.000,-. W związku z
trudnościami w trakcie negocjacji nowej umowy, zmianami Zarządu spółki,
ostatecznym podjęciem decyzji przez Radę Miejską dnia 29.04.2009r., rozpoczęto
realizację tych dochodów od m-ca czerwca 2009r., a nie od stycznia jak zakładano
wcześniej. Do ustalenia planu dochodów z tego tytułu przyjęto wykonanie go przez
Miejski Zakład Komunikacji w analogicznym okresie 2008 r. tj. 7.260.000,(Zał. Nr 1).
2) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym oraz nieterminowych płatności
należności Zarządu Transportu Miejskiego (dział 600 rozdział 60004) o kwotę
3.233,-(Zał. Nr 1),
3) zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT należnego
i naliczonego (dział 600 rozdział 60004) o kwotę 300.000,-. W związku
z prowadzoną działalnością i będąc podatnikiem VAT Zarząd Transportu
Miejskiego ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z zakupami
dotyczącymi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (Zał. Nr 1),
4) zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,- (dział 700 rozdział 70005) za
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Wyższe wykonanie wynika z
aktualizacji opłat zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz ze
skutecznego postępowania windykacyjnego (Zał. Nr 1),
5) zwiększenie dochodów o kwotę 70.773,- (dział 700 rozdział 70005) z tytułu
wpływu

należności

z

przekształcenia

prawa

użytkowania

wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wyższe wykonanie
wynika ze skutecznego postępowania windykacyjnego (Zał. Nr 1),
6) zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości (dział 700 rozdział 70005) o kwotę 8.000.000,-. Wynika to
z załamania się rynku sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i zabudowę usługową (tendencja ogólnokrajowa). Wpływ na to ma
ogólnoświatowy kryzys finansowy. Zainteresowanie działkami pod wielorodzinną
zabudowę jest znikome. Inwestorzy zamrażają projekty, czekają na rozwój sytuacji
na rynku, stąd brak jest ofert kupna na ww. nieruchomości. Poniżej przedstawione
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jest

zestawienie

dotyczące

realizacji

dochodów

z

tego

tytułu

wraz

z przewidywanym wykonaniem nabycia prawa własności w roku bieżącym.
Dochody z tytułu
Lp. odpłatnego nabycia
nieruchomości
1

2

3
4
5
6
7

Sprzedaż mieszkań
wraz ze spłatą rat z
lat ubiegłych
Sprzedaż lokali
użytkowych wraz ze
spłatą rat z lat
ubiegłych
Sprzedaż działek pod
budownictwo
jednorodzinne
Sprzedaż działek pod
budownictwo
wielorodzinne
Sprzedaż działek pod
budownictwo
usługowe i inne
Poprawa warunków
zagospodarowania
Nieruchomości
garażowe i na rzecz
użytkowników
wieczystych
SUMA

Plan wg uchwały
budżetowej
Ilość

Wartość w zł

Wykonanie na dzień
30 czerwiec 2009
Ilość

400

3 125 000

120

4

3 125 000

0

35

2 800 000
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Wartość w zł

Ilość

Wartość w zł

400

3 125 000

565 000

3

2 565 000

22

2 879 636

29

3 580 823

15 000 000

2

589 840

3

3 400 000

2

4 500 000

2

218 150

7

7 804 000

25

100 000

15

150 000

20

200 000

-

350 000

-

-

350 000

29 000 000

2 300 000

Przewidywane
wykonanie na dzień
31 grudzień 2009

1 187
6 703 813

21 024 823

Ad 2. Do 30 sierpnia br. odbyły się wstępne rokowania z najemcami lokali, którzy
przyjęli zaproponowane ceny. Finalizacja transakcji nastąpi w miesiącu
październiku br. W chwili obecnej brak jest innych chętnych do kupna
wynajmowanych lokali. Zrealizowane w I półroczu dochody to spłata rat z lat
ubiegłych..
Ad 3. Trwają procedury związane ze zbyciem 15 działek pod zabudowę
jednorodzinną. Sprzedaż do końca roku planowana jest w oparciu o dotychczasową
tendencję. Szacuje się sprzedaż 7 działek, średnio po 100.000 zł każda.
Ad 4. Dotychczas sprzedano dwie działki:
−

przy ul. Kulczyńskiego

−

przy ul. Konarskiego

na łączną kwotę 589.840 zł. Do końca br. przewiduje się jeszcze sprzedaż
przynajmniej jednej działki przy ul. Piłsudskiego – Banacha na kwotę około
3.000.000 zł. Jednocześnie do końca roku będą ogłoszone przetargi na sprzedaż
pozostałych działek przy ul. Piłsudskiego – Banacha oraz na Osiedlu Westerplatte –
Hubalczyków. Planowana do sprzedaży działka przy ul. Curie – Skłodowskiej nie
znalazła nabywcy mimo obniżki ceny w drugim przetargu o 23%.
Ad 5. Dotychczas sprzedano dwie działki przy ul. Lotha, które wcześniej nie
uzyskały nabywców a były przygotowane do sprzedaży. Do końca br. przewiduje
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się sprzedaż następujących działek w stosunku do których potencjalni nabywcy
wykazują zainteresowanie:
− nieruchomość przy ul. Gdańskiej – 200.000 zł
− nieruchomość przy ul. Sobieskiego – 352.000 zł
− nieruchomość przy ul. Bałtyckiej – 1.572.000 zł
− nieruchomość przy ul. Ogrodowej – 2.000.000 zł
− nieruchomość przy ul. Szafranka – 3.680.000 zł
Ad 6. Wyższe wykonanie związane jest z większym zainteresowaniem właścicieli,
szczególnie na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego
(Zał. Nr 1).
7) zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,- (dział 750 rozdział 75023) –
w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu:
- wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
oraz wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- naliczenia podatku VAT przez użytkowników wieczystych za lata ubiegłe zgodnie
z zapisami Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie pisemnej
interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie
opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa (Zał. Nr 1),
8) zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,- (dział 754 rozdział 75416) z tytułu
wpływów z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską. Wyższe
wykonanie wynika z efektywniejszej pracy Straży Miejskiej (do dnia 31.08.br.
wystawionych

zostało

4.259

mandatów

karnych)

oraz

ze

skutecznego

postępowania windykacyjnego (Zał. Nr 1),
9) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat o kwotę 100.000,- (dział 756 rozdział 75615). Wyższe
wykonanie jest wynikiem skutecznej egzekucji. Zatrudniony został drugi poborca
podatkowy, prace egzekucyjne są nasilone co wpływa na wyższe wykonanie
założonego planu (Zał. Nr 1),
10) zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (dział 756
rozdział 75618) o kwotę 600.000,-. Wysokość tego dochodu uzależniona jest
od ilości:
−

dokonywanych czynności urzędowych z zakresu administracji publicznej (m.in.
sporządzanie aktu małżeństwa, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego
w podatku akcyzowym, wydawanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu
zagospodarowania przestrzennego),
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− wydawanych zaświadczeń na wniosek (m.in. odpisy dokumentów wydawanych
przez urzędy stanu cywilnego, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzające stan zaległości),
− wydawanych zezwoleń, pozwoleń i koncesji (m.in. pozwoleń wydawanych
na podstawie przepisów prawa budowlanego – pozwolenia na budowę, na
rozbiórkę, na użytkowanie obiektu).
Z ustaleń z Urzędem Skarbowym i

przeprowadzonych analiz wynika, że

aktualizacja planu jest niezbędna (Zał. Nr 1),
11) zwiększenie dochodów o kwotę 36.866,- (dział 756 rozdział 75618) z tytułu
opłat planistycznych ustalonych na podstawie art. 36 § 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie którego

jeżeli w związku

z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości
wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość prezydent
miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku
procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem
własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości
nieruchomości (Zał. Nr 1),
12) zwiększenie dochodów o kwotę 25.500,- (dział 801 rozdział 80104)
wynikającą z podpisanych porozumień z ościennymi gminami w sprawie opłat za
dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Słupsku w roku szkolnym
2008/2009. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości dzieci przedszkolnych
korzystających ze słupskich przedszkoli (Zał. Nr 1),
13) zwiększenie dochodów o kwotę 300,- (dział 801 rozdział 80110) stanowiącą
ponadplanowe środki uzyskane z tytułu podpisanych porozumień z Gminą
Trzebielino i Gminą Miastko w sprawie odpłatności za dowóz dzieci do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania
(Zał. Nr 1),
14) zwiększenie dochodów o kwotę 7.630,- (dział 801 rozdział 80195) z tytułu
naliczenia kar umownych Pracowni Neptun EKO Rumia oraz Firmie BudowlanoInstalacyjnej „ERKABUD” za nieterminowe opracowanie dokumentacji w ramach
zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (Zał. Nr 1),
15) zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,- (dział 852 rozdział 85212)
stanowiącą udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w
związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu
zaliczek alimentacyjnych. Ponadplanowe dochody są wynikiem skutecznego
postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz. 7) dłużnik alimentacyjny jest
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zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości
świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z
ustawowymi odsetkami.
20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela( gminy, w której
zamieszkuje osoba uprawniona do otrzymania alimentów), 20% kwoty stanowi
dochód własny gminy dłużnika (gminy, w której zamieszkuje dłużnik), a pozostałe
60% tej kwoty stanowią dochód budżetu państwa (Zał. Nr 1),
16) zwiększenie dochodów z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy
o kwotę 41.116,- (dział 900 rozdział 90001). Zakład Budownictwa Ogólnego
będący wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu Osiedla Przy
Lesie – rejon ul. Klonowej w Słupsku” został obciążony kwotą, która została
uiszczona i zwiększyła nasze dochody (Zał. Nr 1),
17) zwiększenie dochodów o kwotę 1.300,- (dział 926 rozdział 92604) z tytułu
odsetek za zwłokę w opłacaniu należności przez kontrahentów dla Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji (Zał. Nr 1),
18) zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,- (dział 926 rozdział 92604)
stanowiącą zwrot podatku od towarów i usług VAT. Zwrot powyższej kwoty
wynika ze zwiększenia wartości zadania realizowanego przez Słupski Ośrodek
Sportu i Rekreacji pn. „Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Gryfia”. W
zależności od terminów częściowego fakturowania wykonanych robót zwrot
podatku następuje w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7 (Zał. Nr 1),
19) zwiększenie dochodów o kwotę

11.200,- (dział 700 rozdział 70005)

stanowiącą udział miasta na prawach powiatu w dochodach uzyskanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa.
20) zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej (dział 756
rozdział 75618) o kwotę 400.000,-.
W latach 2006 - 2008 wzrastała ilość rejestrowanych pojazdów w Urzędzie
Miejskim w Słupsku. Taki wzrost został także założony na rok 2009.
W bieżącym roku nastąpiło jednak znaczne zmniejszenie ilości kupowanych
pojazdów, zarejestrowanych w kraju a przede wszystkim sprowadzonych
z zagranicy. Tym samym wydawanych jest o wiele mniej tablic rejestracyjnych,
kart

pojazdu,

dowodów

rejestracyjnych

i

pozostałych

dokumentów

komunikacyjnych. W związku z powyższym zakładany plan należy dostosować do
przewidywanego wykonania (Zał. Nr 2).
21) zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,- (dział 801 rozdział 80140)
wynikającą z zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym Słupsk w sprawie
organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Centrum
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Kształcenia Praktycznego oraz Środkowopomorskim Centrum Kształcenia
Ustawicznego(Zał. Nr 2).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zwiększy się o kwotę 11.267.082,i wyniesie 39.076.270,-.
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