Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 44/14

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 (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45
poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 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.
317, 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 dochodów własnych budżetu Miasta Słupska
na 2009 rok.
1. Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów własnych miasta na prawach powiatu
o kwotę 53.777,- zł według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały,
w tym:
Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
53.777,2 Zwiększa się plan wydatków rachunku dochodów własnych miasta na prawach powiatu
o kwotę 53.777,- zł według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały,
w tym:
Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
53.777,Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki dochodów własnych na 2009 rok
są następujące:
Dochody ogółem
w tym: dochody gminy
dochody powiatu

5.728.337,1.827.200,3.901.137,-

Wydatki ogółem
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

6.549.564,2.192.444,4.357.120,-

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
Zgodnie z wnioskiem Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się
zwiększenia w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w rozdziale 80140
o kwotę 53.777,-. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za prowadzenie
następujących kursów:
- kurs przygotowujący do egzaminu dojrzałości,
- kurs przygotowujący do matury,
- podstawy obsługi komputera,
- kurs wizażu z elementami charakteryzacji,
- kurs przedłużania paznokci metodą żelową i akrylową,
- kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na:
- wypłatę wynagrodzeń dla wykładowców i osób obsługujących powyższe kursy (3.400,-),
- opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy od umów zleceń (20.500,-),
- wymianę sprzętów i mebli w pomieszczeniach administracyjnych i dydaktycznych oraz zakup
materiałów niezbędnych do wykonywania napraw i remontów w tych pomieszczeniach, a także
materiałów nieodzownych do prowadzenia kursów (tipsy, waciki, pilniki, żele, pędzle, oliwki,
proszki, brokat, bloki polerskie, sztuczna krew) (13.877,-),
- zakup pomocy dydaktycznych wymaganych do prowadzenia kursów (lampy UV, frezarki, książki
itp.) oraz doposażenie pracowni fryzjerskiej w takie sprzęty jak: suszarki, szczotki różnego
rodzaju, wałki różnej grubości, ręczniki, lokówki, karbownice, prostownice, nożyczki, golarki do
włosów itp. (10.000,-),
- szkolenie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z zakresu programu VULKAN
(Elektroniczny dziennik lekcyjny, Kadry, Sekretariat) (6.000,-) (Zał. Nr 1, 2).

