Uchwała Nr
DRUK NR 43/42
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 wydatków budżetu Miasta Słupska na 2009r.:
1) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 50.100,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 4.491.865,- zł według załącznika Nr 1
3) zmniejsza się plan wydatków miasta na prawach powiatu
o kwotę 32.400,- 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

413.968.739,- zł
299.222.317,- zł
114.746.422,- 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

48.499.570,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
12.883.139,- 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 związku z przeprowadzoną analizą realizacji planu dochodów budżetu Miasta
Słupska

i zaktualizowaniem budżetu poprzez zmniejszenie planu dochodów

o kwotę 11.267.082,-, koniecznym jest jednoczesne ograniczenie wydatków
bieżących Miasta w celu dostosowania budżetu do możliwości finansowych.
Proponuję następujące zmniejszenia planu wydatków:
1) Zarząd Transportu Miejskiego kwota 2.244.000,- , w tym:
- oszczędności z tytułu wynagrodzeń, które są konsekwencją niepełnej
obsady etatów wynikającej z późniejszego terminu zawarcia umowy
z przewoźnikiem - kwota 44.000,-,
- świadczenie usług przez przewoźnika lokalnego transportu zbiorowego kwota 2.200.000,-.
Z uwagi na fakt podpisania ostatecznej umowy w m-cu kwietniu br.
zaplanowane środki na wykonanie usługi komunalnej w ramach lokalnego
transportu zbiorowego nie zostaną w całości wykorzystane w roku
bieżącym. Ostateczne rozliczenie usług świadczonych w m-cu grudniu
nastąpi w styczniu 2010r.
2) Wydział

Gospodarki

Komunalnej,

Mieszkaniowej

i

Ochrony

Środowiska kwota 507.000,- w tym:
- zwrot kaucji mieszkaniowych po wykupie lokali z tytułu z mniejszej niż
zaplanowano ilości złożonych wniosków – kwota 350.000,- z tytułu ubezpieczenia mienia w związku z mniejszą ilością i terminami rat
dotyczącymi ubezpieczenia majątku Miasta – kwota 100.000,- z tytułu utrzymania czystości na terenach gminnych w związku z mniejszą
ilością zleceń sprzątania tzw. „dzikich wysypisk” - kwota 57.000,-.
3) Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa kwota 268.500,w tym:
- z tytułu opłat dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.
Od 2009 roku tereny rolne położone w granicach administracyjnych miast
nie podlegają opłacie za wyłączenie z produkcji rolnej. W związku
z powyższym zaplanowane pierwotnie środki nie zostaną wydatkowane –
kwota 192.500,-,
- z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku
z

mniejszą

ilością

prowadzonych

spraw

sądowych

związanych

z egzekwowaniem należności Skarbu Państwa– kwota 15.000,-,

3

- z tytułu opracowań geodezyjnych w związku z mniejszą ilością podziałów
geodezyjnych do wykonania będącą wynikiem mniejszego zainteresowania
potencjalnych klientów nabyciem nieruchomości – kwota 40.000,-,
- z tytułu zakupu energii i usług pozostałych w związku z nieprzejęciem do
zasobów powiatu nieruchomości wymagających zabezpieczenia w energię
elektryczną oraz ustanowienia dozoru nieruchomości – kwota 21.000,4) Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska kwota 28.500,-: w związku
z otrzymaną w trakcie roku darowizną, która pozwoliła na pokrycie części
kosztów bieżących jednostki, powstały wolne środki, które przeznacza się
na zmniejszenie deficytu miasta Słupska.
5) Wydział Urbanistyki i Architektury kwota 22.670,-, w tym:
-

z

tytułu

opracowań

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących ochrony
środowiska została przedłużona procedura zatwierdzenia planu „Obwodnica
Południowa”, a co za tym idzie płatność za jego wykonanie zostanie
przesunięta na kolejny rok – kwota 20.670,-,
- z tytułu wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w związku z mniejszą ilością posiedzeń niż pierwotnie
planowano – kwota 2.000,6) Wydział Finansowy kwota 1.300.000,- w tym:
-

oszczędności

wydatków

związanych

z

regulowaniem

odsetek

od zaciągniętych kredytów wynikają z niższej niż zakładano stopy
procentowej stawki WIBOR. Do budżetu na 2009 rok zaplanowano odsetki
przy obowiązującej wówczas stawce 6,5%, obecnie jest to stawka około
3,5%.
7) Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego kwota 26.100,- w tym:
- oszczędności z tytułu wynagrodzeń, które są konsekwencją niepełnego
obsadzenia etatów wynikającego z braku zainteresowania ofertami
zatrudnienia na stanowiskach metodyków - kwota 26.100,-,
-

oszczędności

wynikające

z

dokonania

zakupów

materiałów

dydaktycznych w cenach niższych niż planowano do budżetu na 2009 rok kwota 3.000,-.
8) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych kwota 146.659,- w tym:
-z

tytułu

mniejszej

stawki

kwartalnej

składki

członkowskiej

dla stowarzyszenia „Bank Żywności w Słupsku – kwota 5.259,-,
- z tytułu środków zabezpieczonych na funkcjonowanie nowego oddziału
Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom – Moja Przyszłość

w związku
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z rozpoczęciem działalności od II półrocza br. Powstały oszczędności
w wysokości 11.400,-.
9) Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych kwota
107.836,- w tym:
- oszczędności z tytułu wynagrodzeń, które są konsekwencją niepełnego
obsadzenia etatów – kwota 87.058,-,
- z tytułu wyposażenia kaplicy w nowy katafalk, którego zakup został
przełożony na kolejny rok - kwota 13.078,-,
- z tytułu kosztów postępowania sądowego ze względu na brak
prowadzonych spraw sądowych - kwota 700,-,
- z tytułu wydatków związanych z remontem ścieżek zdrowia i małej
architektury w Lasku Północnym i Południowym. Wykonanie powyższego
remontu zgodnie z projektem technicznym wymagałoby zabezpieczenia
dodatkowych środków. Z uwagi na brak niezbędnej kwoty zadanie nie
zostanie zrealizowane – kwota 7.000,-.
Ponadto na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zwiększenia planu wydatków
w rozdziale 75416 o kwotę 50.100,- w związku z koniecznością zabezpieczenia
wydatków płacowych wraz z pochodnymi. Powyższe zwiększenie wynika między
innymi z nieprzewidzianych wydatków przy planowaniu budżetu na 2009 rok
związanych z dodatkowymi służbami Straży Miejskiej zabezpieczającymi imprezy
masowe organizowane w mieście (Zał. Nr 1).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmniejszy się o kwotę 4.474.165,i wyniesie 34.602.105,-.
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