Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

Druk Nr 43/43

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 2.000,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 2.490.661,- zł według załącznika Nr 2
3) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 2.788.661,- zł według załącznika Nr 2
4) zwiększa się plan wydatków miasta na prawach powiatu
o kwotę 186.131,- zł według załącznika Nr 3
5) zmniejsza się plan wydatków miasta na prawach powiatu
o kwotę 10.966,- zł według załącznika Nr 3

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

379.368.634,- zł
278.390.965,- zł
100.977.669,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

413.845.904,- zł
298.924.317,- zł
114.921.587,- 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

48.374.735,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
12.758.304,- zł
25.000.000,- zł
9.668.444,- zł

13.897.465,- zł
§ 3.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2009 określającym
limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Słupska w latach 2009-2012,
zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 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
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UZASADNIENIE
W załączniku nr 17 do budżetu Miasta Słupska na 2009 rok, przyjętego uchwałą
nr XXX/480/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2009 roku proponuje
się dokonać następujących zmian:

1) W zadaniu WPI nr 3171 pn. „Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego” proponuje się
ograniczenie zakresu rzeczowego inwestycji do opracowania w 2009 roku
dokumentacji projektowej. Kwota wydatków z budżetu Miasta wyniesie 208 620 zł
(łączne zmniejszenie o 2 900 000 zł). Opracowanie dokumentacji zostało już zlecone.
Zadanie zostaje usunięte z WPI z powodu jednorocznego okresu realizacji. Powyższa
zmiana wynika z konieczności rezygnacji z ubiegania się w bieżącym roku o
dofinansowanie projektu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
lata 2008-2011 w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia na budowę
będącym niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Wydłużenie terminu
uzyskania pozwolenia na budowę spowodowane jest przedłużającą się procedurą
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz

brakiem obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie przedmiotowej
inwestycji (Rozdział 60016).
.
2) Zadanie WPI nr 2064 pn. "Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
(obiekty służby zdrowia - żłobki)” zostaje usunięte z WPI ze względu na rozszerzenie
zakresu rzeczowego zadania nr 3003 pn. "Termomodernizacje budynków
użyteczności

publicznej

w

mieście

Słupsk-

szkoły

i

przedszkola”

o

termomodernizację żłobków (Rozdział 85305).

3) Proponuje się ująć w WPI zadanie nr 3191 pn. „Przebudowa ulicy Mierosławskiego
i ulicy Arciszewskiego” przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2010, z
następującym montażem finansowym: Miasto: 2009 rok – 209 000 zł, 2010 rok –
8 519 000 zł (łącznie 8 728 000 zł); Skarb Państwa (Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji): 2010 rok – 3 000 000 zł, Starostwo Powiatowe w
Słupsku: 2010 rok – 200 000 zł Całkowita wartość zadania wyniesie 11 928 000 zł.
Zakres rzeczowy zadania:
- 2009 rok: opracowanie dokumentacji technicznej (zakończone),
- 2010 rok: przebudowa ulicy Mierosławskiego i ulicy Arciszewskiego w Słupsku
W ramach zadania zakłada się:
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− przebudowa nawierzchni ulic, chodników, zjazdów,
− przebudowa zatok autobusowych,
− budowa chodników i ścieżek rowerowych,
− budowa zatok postojowych,
− budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
− przebudowa i budowa oświetlenia drogowego,
− budowa dwóch punktów oświetlenia hybrydowego (solar i wiatr) przejść dla pieszych
− budowa oraz renowacja terenów zieleni,
− wykonanie stałej organizacji ruchu.
Wykonanie przebudowy ulicy Mierosławskiego i ulicy Arciszewskiego znacznie poprawi
warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych oraz rowerzystów, wpłynie na spadek
emisji spalin oraz poprawi klimat akustyczny w otoczeniu drogi (Rozdział 60015).

4)

W zadaniu WPI nr 3003 pn. "Termomodernizacje budynków użyteczności
publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” proponuje się przesunięcie
realizacji zadania na lata 2009-2011 oraz zwiększenie w 2009 roku wkładu własnego
Miasta o kwotę 350 000 zł, tj. do kwoty 1 648 661 zł, poprzez przesunięcie środków z
zadania WPI

nr 2064 pn. „Termomodernizacje budynków użyteczności

publicznej (obiekty służby zdrowia - żłobki)”, pozostały montaż finansowy: Miasto:
2009 rok- 1 648 661 zł,

2010 rok – 1 203 691 zł, 2011 rok – 1 148 667 zł,

(łącznie 4 001 019 zł); UE: 2010 rok – 3 306 742 zł, 2011 rok – 3 738 267 zł, (łącznie
7 045 009zł). Całkowita wartość zadania wyniesie 11 046 028 zł.
Ponadto zmienia się zakres rzeczowy zadania, który po zmianie obejmuje zakres
rzeczowy i finansowy, który ujęty był w zadaniu WPI nr 2064 pn. „Termomodernizacje
budynków użyteczności publicznej (obiekty służby zdrowia - żłobki)”, w kwocie
350 000 zł oraz część zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2009 roku z
zadania WPI nr 3003 pn. "Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w
mieście Słupsk- szkoły i przedszkola” w kwocie 1.298.661zł.
W 2010 roku przewiduje się wykonanie termomodernizacji żłobków nr 2, nr 3 i nr 6 oraz
SP Nr 4 przy ul. Leszczyńskiego. Natomiast w roku 2011 przewiduje się wykonanie
termomodernizacji obiektów ZSP Nr 2 przy ul. Kr. Jadwigi wraz z Internatem Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz ZSP Nr 1 przy ul. Szczecińskiej.
Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadana na „"Ciepło i oszczędzanie od kołyski do
matury" - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”
oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zadania na rozdział 70095.
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Powyższe zmiany wynikają z faktu ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu dla Działania 5.5
„Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii” (Rozdział 70095).

5) W zadaniu WPI nr 3180 pn. „Budowa budynków mieszkalnych nr 6 i 7 przy

ul.

Sołdka i Herbsta” proponuje się zmniejszenie w 2009 roku wydatków Miasta
o kwotę 900 000 zł, tj. do kwoty 7 527 000 zł ze względu na rozstrzygnięcie
przetargów

na dostawę, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę boisk

i wybór ofert, które okazały się niższe od wartości założonych w kosztorysie
inwestorskim. Całkowita wartość zadania wyniesie 11 348 000 zł. Proponuje się
jednocześnie przesunięcie z powyższej oszczędności kwoty 600 000 zł na realizację
zadania WPI nr 3158 pn. "Przebudowa i modernizacja strzelnicy sportowej "Gryf
Słupski" przy ul. Zamiejskiej 30 w Słupsku” (Rozdział 70005).

6) W zadaniu WPI nr 3158 pn. „Przebudowa i modernizacja strzelnicy sportowej
"Gryf Słupski" przy ul. Zamiejskiej 30 w Słupsku” proponuje się zwiększenie
w 2009 roku udziału własnego Miasta o kwotę 600 000 zł, tj. do kwoty 816 000 zł,
poprzez przesunięcie środków z zadania WPI nr 3180 pn. „Budowa budynków
mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Sołdka i Herbsta”. Ponadto zmianie ulega montaż
finansowy na następujący: Miasto: 2009 rok – 816 000 zł, 2010 rok – 135 000 zł
(łącznie 951 000 zł); Klub Strzelecki „Gryf Słupski” 2009 rok – 2 000 zł. Całkowita
wartość zadania wyniesie 973 000 zł. Powyższe zmiany wynikają faktu, iż po
opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego wartość zadania
oszacowano na ok. 1.000.000 zł, a nie jak wstępnie zakładano 410 000 zł. Klub
Strzelecki „Gryf Słupski” zobowiązał się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w
zadaniu w wysokości

42 000 zł, w tym 2 000 zł w formie pieniężnej, a 40 000

zł w formie rzeczowej (robocizna) (Rozdział 92604).

7) W zadaniu WPI nr 248 pn. „Uzbrojenie Osiedla ul. Piłsudskiego - Banacha (pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi centrotwórcze)” proponuje się
zmniejszenie w 2009 roku wydatków Miasta o kwotę 140 000 zł, tj. do kwoty
1 733 800 zł z uwagi na zakończenie inwestycji oraz uzyskanie oszczędności w
zadaniu inwestycyjnym. Proponuje się jednocześnie przesunięcie powyższej kwoty
oszczędności na realizację zadania WPI nr 3114 pn. "Uzbrojenie Osiedla "Przy
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Lesie" (rejon ulicy Klonowej) (Rozdział 90001).

8) Zadanie WPI nr 53 pn. "Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownie
drzewne” proponuje się zmniejszenie w 2010 roku wydatków Miasta o kwotę
2 000 000 zł, tj. do kwoty 5 000 000 zł ze względu na rozstrzygnięcie przetargu
związanego z realizacją inwestycji i wybór oferty, która okazała się niższa od
wartości założonej w kosztorysie inwestorskim. Całkowita wartość zadania wyniesie
8 000 000 zł (Rozdział 80140).

9) Zadanie WPI nr 3114 pn. "Uzbrojenie Osiedla "Przy Lesie" (rejon ulicy
Klonowej)” proponuje się zwiększenie w 2009 roku udziału własnego Miasta o
kwotę 140 000 zł, tj. do kwoty 3 510 300 zł, poprzez przesunięcie środków z zadania
WPI nr 248 pn. „Uzbrojenie Osiedla ul. Piłsudskiego - Banacha (pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi centrotwórcze)”. Kwota
140 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie opłat związanych z przyłączeniem
energii elektrycznej, co podwyższy wartość nieruchomości przy sprzedaży (Rozdział
90001)
10) Po wejściu w życie proponowanych zmian suma Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2009-2012 (zał. nr 17) przyjmie
następujące wartości:
Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)
Całkowita wartość
Źródła
Wskaźnik
inwestycji
finansowania
struktury
(w zł)

2009

2010

2011

2012

Łączne nakłady
w latach
2009-2012

Miasto
Słupsk

280 280 463

29,5%

55 905 698

70 934 265

52 219 396

Skarb
Państwa

210 331 682

22,1%

3 750 250

9 266 216

4 604 216

Unia
Europejska

239 538 039

25,2%

3 631 677

68 675 162

70 563 223

10 028 346

152 898 408

Inne

219 841 538

23,1%

83 416 701

12 329 710

6 583 300

5 550 000

107 879 711

RAZEM

949 991 722

100,0%

146 704 326

161 205 353

133 970 135

37 136 552

479 016 366

21 558 206

200 617 565
17 620 682
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UZASADNIENIE
Ponadto dokonuje się następujących zmian w budżecie Miasta Słupska:
1)na wniosek Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się
jednoroczne

zadanie

inwestycyjne

pn.

do budżetu nowe

„Budowa

chodnika

na

ul. Słonecznej – odcinek od ul. Zielonej do MOPR” poprzez przesunięcie środków
w wysokości 100.000,- z rezerwy inwestycyjnej Miasta (rozdział 60016). Realizacja
przedmiotowego zadania ma na celu poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych, którzy
w chwili obecnej korzystają z jezdni (Zał. Nr 1),
2)na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta dokonuje się zwiększenia planu
wydatków

o

kwotę

150.000,-

w

celu

realizacji

zadania

polegającego

na współfinansowaniu kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w
Słupsku

na

podstawie

art.

9

ustawy

z

dnia

20

kwietnia

2004r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 85333).
Porozumienie w sprawie współfinansowania, którego treść została przyjęta Uchwałą
Nr XXXVIII/573/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2009 roku, nie zostało
podpisane przez Powiat Słupski, ze względu na brak akceptacji ze strony Powiatu
proponowanej przez Miasto Słupsk kwoty dofinansowania PUP w wysokości
2.000.000,-. Kwota 2.150.000,- jest wynikiem przyjętego kompromisu pomiędzy
proponowaną

przez

Starostwo

Powiatowe

w

Słupsku

kwotę

2.356.566,-

a zabezpieczoną pierwotnie w budżecie Miasta kwotą 2.000.000,- (Zał. Nr 3),
3)na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonuje się zwiększenia planu
dotacji

podmiotowej

o

łączną

kwotę

39.131,-

(rozdział

92116)

z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 25% wartości zadania, tj. kwoty
9.168,-, objętego mecenatem państwa w ramach programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pn. „Literatura i czytelnictwo”,

„Zakup nowości

wydawniczych dla bibliotek”. Na realizację powyższego zadania Miejska Biblioteka
Publiczna otrzyma z Ministerstwa kwotę 27.504,-. Całość zadania zamyka się kwotą
36.672,- (Zał. Nr 2),
- zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 25% wartości zadania, tj. kwoty
26.963,-, objętego mecenatem państwa w ramach programu Ministra Kultury
i

Dziedzictwa

Narodowego

pn.

„Promocja

literatury

i piśmiennictwa kulturalnego”, „Nowoczesne czytelnictwo osób niewidomych”. Na
realizację powyższego zadania Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma z Ministerstwa
kwotę 80.887,-. Całość zadania zamyka się kwotą 107.850,- (Zał. Nr 2).
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Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmniejszy się o kwotę 124.835,i wyniesie 34.477.270,-.
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