Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 44/11

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 30.310,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 30.310,- zł według załącznika Nr 2
3) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 15.055,- zł według załącznika Nr 3
4) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 15.055,- 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

377.454.253,- zł
276.577.075,- zł
100.877.178,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

411.281.423,- zł
296.769.798,- zł
114.511.625,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 23.573.008,- zł i zadania administracji rządowej realizowane
przez powiat 10.929.811,- zł.
Przychody ogółem
w tym:
- przychody z prywatyzacji
- kredyty i pożyczki
- emisja papierów wartościowych
- przychody z innych rozliczeń
krajowych

47.724.635,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
12.108.204,- 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. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 7 dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 10.010,-. Uzyskane dochody pochodzą
z tytułu:
- wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - kwota 110,-,
- spłaty zadłużenia z lat poprzednich przez Wyższą Szkołę Biznesu Wiejskiego (3.949,-),
podpisania umowy na najem pomieszczeń z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „Jard” (4.284,-)
oraz najmu pomieszczeń stołówki szkolnej powiększonych o refundację za zużycie energii
elektrycznej i wody (567,-) - kwota 8.800,-,
- refundacji kosztów za energię elektryczną od Sydkraft EC Słupsk za korzystanie z urządzeń do
pomiaru zużytej energii cieplnej (830,-) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika Urzędu
Skarbowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (271,-) kwota 1.100,-.
Jednocześnie dokonuje się zwiększenia plan wydatków w rozdziałach 80101 i 80195 o kwotę
10.010,-, z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej – kwota 2.580,- (rozdział 80101),
- badania pracowników po długotrwałych zwolnieniach lekarskich – kwota 400,- (rozdział 80101),
-wydatki związane z wywozem nieczystości i odprowadzaniem ścieków, usługi pocztowe oraz
pozostałe usługi związane z utrzymaniem szkoły (montaż barierki na boisku szkolnym,
transport i montaż drzwi w salach lekcyjnych) – kwota 5.430,- (rozdział 80101),
- zakup instalacji do monitoringu wizyjnego, co stanowi 20% wkładu własnego zgodnie z
programem rządowym

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - kwota 1.600,-

(rozdział 80195) (Zał. Nr 1 i 2).
2. Na podstawie wniosku Gimnazjum Nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę
20.300,- (rozdział 80110) z tytułu najmu pomieszczeń szkoły dla:
- Szkoły Niepublicznej „COSINUS” prowadzącej zajęcia w systemie zaocznym – kwota 12.000,-,
- Niepublicznego Przedszkola „Miś” prowadzącego opiekę dzienną nad dziećmi – kwota 2.000,- Ajenta stołówki i sklepiku szkolnego - kwota 5.120,-,
- podmiotów prowadzących działalność edukacyjną – kwota 1.180,Powyższe środki wprowadza się jednocześnie po stronie wydatków przeznaczając

je na:
-

zakup materiałów remontowo – budowlanych do malowania 3 sal, wymianę listew

przypodłogowych zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz na zakup środków czystości – kwota
5.000,-,
- pokrycie kosztów awarii systemu alarmowego, wymianę oświetlenia z żarowego na świetlowe
w salach dydaktycznych oraz na wymianę stolarki okiennej w modernizowanej sali
gimnastycznej – kwota 11.300,-,
- najem sali w Słupskim Klubie Bokserskim „Czarni Słupsk” w celu prowadzenia zajęć z
wychowania fizycznego w związku z przedłużającym się remontem dachu sali gimnastycznej
gimnazjum – kwota 4.000,- (Zał. Nr 1 i 2).
3. Zgodnie z wnioskiem Środokowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80140 o kwotę 9.700,-.
Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:
- wynajmu sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i firmy
Arkamed prowadzącej działalność handlową (4.630,-),
- zwrotu podatku VAT, prowizji za obsługę automatów do kawy i refundacji za zużyta energię
elektryczną od najemców pomieszczeń (5.070,-).
Dochody zostaną przeznaczone na:
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fryzjerskich (suszarki, szczotki, wałki, ręczniki,
lokówki, karbownice, nożyczki do włosów itp.) (5.070,-),
- przeprowadzenie niezbędnych remontów wynikających z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i
Sanepidu (4.630,-).
Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85417 o kwotę
5.355,-.Ponadplanowe dochody stanowią zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego i zostaną
przeznaczone na remont sanitariatów w budynku Schroniska przy ul. Chopina 3.
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 33.827.170-.

