Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 44/12

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 60.595,- zł według załącznika Nr 1
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 1.190,- 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

377.514.848,- zł
276.637.670,- zł
100.877.178,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

411.282.613,- zł
296.770.988,- 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

47.665.230,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
12.048.799,- 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. Na podstawie wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska dokonuje się zmian w budżecie polegających na:
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 448,- stanowiącą odsetki z tytułu
nietermnowej wpłaty odszkodowania w związku ze zniszczeniem kamienicy przy ul. Deotymy podczas
realizacji inwestycji poelgającej na budowie Galerii Słupsk.
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 90002 o kwotę 58.957,- stanowiącą odszkodowanie
wypłacone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. jako ubezpieczyciela projektanta budowy hali
sortowni w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Kompleksowy Program Segregacji Odpsdów w
Bierkowie dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego – II etap”.
Abrys Technika Sp. z o.o. w Poznaniu była wykonawcą projektu budowy hali sortowni, który ujawnił,
iż projekt został wykonany z błędami, czego następstwem był wzrost kosztów jej wykonania. Wzrost
kosztów wykonania hali w wyniku dwumiesięcznego przestoju na budowie oraz wydłużenia i
przesunięcia terminu wykonania hali obejmował następujące pozycje kosztów, poniesionych przez
wykonawcę: ubezpieczenie kontraktu, wynagrodzenie obsługi budowy, posiłki profilaktyczne,
materiały biurowe, telefon stacjonarny, telefony komórkowe, dzierżawa zaplecza budowy, energia
elektryczna, najem mieszkania kierownika kontraktu, ochrona budowy, najem samochodu i paliwo,
gwarancja należytego wykonania umowy, finansowanie konstrukcji stalowej i linii technologicznej,
przestój pracowników dostawcy konstrukcji, przestój szalunków oraz koszty zewnętrzne (Zał. Nr 1).

2.Zgodnie z wnioskiem Biura Promocji i Integracji Europejskiej zwiększa się plan dochodów
i wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 1.190,-.
Ponadplanowe dochody stanowią środki uzykane z tytułu darowizn przekazanych przez osoby fizyczne
na rzecz promocji miasta Słupska. Uzyskane ponadplanowe środki planuje się przeznaczyć na
organizację spotkania roboczego Związku Miast Bałtyckich, które odbędzie się w dniu 26.11.2009r. w
Ratuszu (Zał. Nr 1 i 2).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmniejszy się o kwotę 59.405,- i będzie wynosił 33.767.765,-

