Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 44/13

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 290,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 3.000,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 209.588,- zł według załącznika Nr 2
4) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 70.000,- zł według załącznika Nr 3
5) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 14.965,- 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

377.736.691,- zł
276.649.925,- zł
101.086.766,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

411.352.613,- zł
296.770.988,- zł
114.581.625,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 23.573.008,- zł i zadania administracji rządowej realizowane
przez powiat 10.929.811,- zł.

Przychody ogółem
47.513.387,- zł
w tym:
- przychody z prywatyzacji
947.987,- zł
- kredyty i pożyczki
11.896.956,- zł
- emisja papierów wartościowych 25.000.000,- zł
- przychody z innych rozliczeń
krajowych
9.668.444,- zł
Rozchody ogółem:
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty

13.897.465,- zł
13.897.465,- zł
§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 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

UZASADNIENIE
1. Zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się następujących
zmian w budżecie:
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85201 o kwotę 40,- stanowiącą odsetki od nieterminowych
opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Zał. Nr 1),
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85201 o kwotę 3.000,- z tytułu opłat rodziców za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższa sytuacja wynika ze zwiększonej liczby
zwolnień z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej osób mających trudną
sytuację materialną (Zał. Nr 1),
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 o kwotę 250,- stanowiącą odsetki od
nieterminowych opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej (Zał. Nr 1),
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85204 o kwotę 6.588,- stanowiącą środki przekazane
przez Powiat Stargardzki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dwójki dzieci,
przebywających w rodzinie zastępczej w Słupsku.
Na podstawie art. 19 pkt 5, art. 78 ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z póź. zm.), w przypadku umieszczenia
dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem

do

całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (Zał. Nr 2).
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 14.965,- stanowiącą refundację kosztów
poniesionych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Centrum
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, które pełni rolę Lidera w
projekcie. Termin jego realizacji to okres od 01 października 2008 roku do 31 stycznia 2010 roku.
Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii
społecznej oraz tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w tym sektorze. Grupa docelowa projektu to
podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące w Słupsku oraz pracownicy instytucji pomocy
społecznej, rynku pracy i integracji społecznej w zakresie promocji ekonomii społecznej. Działania są
kierowane do aktywnych organizacji, które potencjalnie mogą być pracodawcami, a także do nowo
powstałych spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej, które chcą uczestniczyć w

kreowaniu nowej przestrzeni na rynku pracy (Zał. Nr 4).
2. Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej „LEŚNA OAZA” dokonuje się
następujących zmian w budżecie (rozdział 85202):
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 203.000,- z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w
Domu Pomocy Społecznej. Ponadplanowe dochody wynikają ze zmniejszającej się liczby
mieszkańców, rozliczających się na tzw. starych zasadach. Według starych zasad naliczania pobiera się
od mieszkańców odpłatność w wysokości 70% jego dochodu. Według nowych zasad naliczania
mieszkańcy, którzy uzyskali decyzję o umieszczeniu w placówce po 1 stycznia 2004 roku, uiszczają
100% średniego kosztu utrzymania, który został ustalony na poziomie 2.500,- (Zał. Nr 2),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,- z przeznaczeniem na:
1. ubrania ochronne, obuwie i rękawice dla pracowników (kwota 2.300,-),
2. wypłatę nagród jubileuszowych (kwota48.000,-),
3. zakup szaf i krzeseł w celu wyposażenia pokoi mieszkańców, środków czystości oraz
materiałów remontowych niezbędnych do wykonywania bieżących napraw (kwota 9.700,-),
4. wywóz odpadów, ich utylizację i sterylizację w związku ze wzrostem cen za ww. usługi oraz
podłączenie

nowego

systemu

przeciwpożarowego

do

zewnętrznej

sygnalizacji

elektronicznej (kwota 10.000,-) (Zał. Nr 3).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 49/doch/2009 z dnia 3 września 2009 r.
dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych na 2009 rok o kwotę 178.000,- (rozdział 85212 & 0970). Powyższa zmiana wynika
ze zmiany ustawy budżetowej na 2009 rok (Zał. Nr 5).
Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmniejszy się o kwotę 151.843,- i będzie wynosił 33.615.922,-

