Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia

DRUK Nr 44/17

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, Nr 157, poz. 1241).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2009r.:
1) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 111.580,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy – Miasto Słupsk
o kwotę 3.082.760,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 120.000,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 144.250,- 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

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

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

408.357.183,- zł
293.799.808,- zł
114.557.375,- 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

44.517.957,- zł

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

13.897.465,- zł

947.987,- zł
8.901.526,- 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 3.
§ 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

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 2019 pn. „Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do
ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej” proponuje się ograniczenie zakresu rzeczowego
inwestycji do opracowania w 2009 roku dokumentacji projektowej. Kwota wydatków z budżetu
Miasta wyniesie 308 880 zł (zmniejszenie o 741 120 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu, iż
zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim dotyczącym budowy ul. Wczasowej koszt
realizacji wynosi 2 673 580 zł. W 2009 roku w WPI zaplanowano kwotę 1 050 000 zł na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wczasowej i przebudowy ul. Sportowej oraz na
wybudowanie ul. Wczasowej. Ze względu na niewystarczającą kwotę zagwarantowaną w
budżecie Miasta proponuje się odstąpienie w 2009 r. od budowy ul. Wczasowej (Rozdział 60016).
.
2) W zadaniu WPI nr 3195 pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wspólnej
inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk - Ustka” proponuje się
zmniejszenie całkowitej wartości zadania z 220 000 zł do 183 000 zł oraz zmniejszenie wkładu
własnego Miasta z 70 000 zł do 45 750 zł ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie
koncepcji i wybór oferty, która okazała się niższą od wartości założonej w kosztorysie (Rozdział
60015).
3) W zadaniu WPI nr 3175 pn. „Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku”
proponuje się zwiększenie całkowitej wartości zadania z 2 025 000 zł do 2 134 873 zł (w tym:
Miasto Słupsk: 533 719 zł, środki UE: 1 601 154 zł) oraz przesunięcie realizacji rzeczowej
inwestycji na 2010 rok. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WP 2007-2013 i
powyższa zmiana jest niezbędna do podpisania umowy z Zarządem Woj. Pom. (Rozdział 90001).

4) W zadaniu WPI nr 3118 pn. „Budowa budynków mieszkalnych nr 5, 6 i 7 przy ul.
Szafranka - STBS)” proponuje się przesunięcie o 1 rok realizacji inwestycji. STBS nie otrzymał
promesy kredytowej Banku Gospodarstwa Krajowego i ponownie złożył wniosek o promesę, co
powoduje konieczność przesunięcia rozpoczęcia zadania. Odmowa udzielenia kredytu wynikła z
faktu wyczerpania środków BGK (Rozdział 70021).
5) W zadaniu WPI nr 3038 pn „Współfinansowanie corocznego zakupu w latach 2007-2010
trzech radiowozów typu furgon na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku”
proponuje się wydłużenie okresu realizacji inwestycji na lata 2008-2013 oraz zwiększenie wkładu
własnego Miasta w latach 2010-2013 corocznie o 30 000 zł tj. do kwoty 150 000 zł, w związku z
tym zmianie ulega montaż finansowy na następujący: Miasto: 2010 rok – 150 000 zł, 2011 rok –
150 000 zł, 2012 rok – 150 000 zł, 2013 rok -150 000 zł (łącznie 600 000 zł); KW Policji w
Gdańsku: 2010 rok – 150 000 zł, 2011 rok – 150 000 zł, 2012 rok – 150 000 zł, 2013 rok -150 000
zł (łącznie 600 000 zł). Ponadto zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego na
„Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji
w Słupsku”. Dalsze zwiększanie i odnowa taboru samochodowego Komendy Policji w Słupsku
w znacznym stopniu wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Miasta oraz

wpłynie na poprawę porządku publicznego (Rozdział 75404).
6) W zadaniu WPI nr 238 pn „Szpital Wojewódzki w budowie - porozumienie z Marszałkiem
Województwa (uchwała RM - nie więcej, niż 10% śr. finansowych Woj. Pom.); kontrakt
wojewódzki” proponuje się zwiększenie całkowitej wartości zadania o 7 408 741 zł tj. do kwoty
334 112 877 zł wg następującego montażu finansowego: Miasto: 2010 rok: 800 541 zł,
(zwiększenie o 800 541 zł); Samorząd Województwa Pomorskiego 2010 rok: 8 005 410 zł
(zwiększenie o 6 608 200 zł).
W związku z pismem z Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku, znak:
DMW.I.0724-05/19/09, informującym o ujęciu w wydatkach Województwa Pomorskiego na 2010
rok kwoty 8 005 410 zł przeznaczonej na budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, w budżecie
Miasta Słupska na 2010 rok należy zabezpieczyć kwotę 800 541 zł, co stanowi 10 % środków
wydatkowanych przez Województwo Pomorskie. Wysokość udziału Miasta we współfinansowaniu
inwestycji wynika z uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr VII/82/03 z dnia 26 marca 2003 roku
(Rozdział 85111).

7) W zadaniu WPI nr 1003 pn. "Zdrowie Mama i Ja” proponuje się zwiększenie w 2009 roku
wkładu własnego Miasta o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 083 940 zł. Całkowita wartość
zadania wyniesie 5 111 583 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wybudowania nowej
drogi wyjazdowej z parkingu modernizowanej

w ramach projektu „Zdrowie Mama i Ja”

przychodni przy ul. Westerplatte 1 na ul. Nad Śluzami. Niezbyt duża szerokość drogi oraz
ograniczona widoczność przy wjeździe i wyjeździe z parkingu stwarza duże niebezpieczeństwo dla
innych pojazdów poruszających się po ulicy Westerplatte. Prace projektowe i wykonawcze zostaną
zrealizowane w 2009 roku, całkowity koszt inwestycji wyniesie 100 000 zł.
Z uwagi na fakt, iż zakres rzeczowy projektu nie obejmuje wybudowania nowej drogi wyjazdowej
z przychodni stanowi to koszt niekwalifikowany projektu, w związku z czym zmienia się
klasyfikację budżetową zadania poprzez dopisanie rozdziału 85195 § 6050, z którego będą
wydatkowane środki na wykonanie opisanego przedsięwzięcia (Rozdział 85195).
8)

Zadanie WPI nr 3192 pn. „Budowa boiska w ramach programu "Budowa

wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" przy Szkole
Podstawowej nr 10 w Słupsku” zmniejsza się wysokość środków z budżetu Miasta

do wydanych

już w roku bieżącym 44 610 zł (łączne zmniejszenie o 385 390 zł). Wydatkowane środki zostały
przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Odstąpienie od realizacji zadania
wynika z braku dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zostaje
usunięte z WPI z powodu jednorocznego okresu realizacji (Rozdział 80101).
9) Proponuje się ująć w WPI zadanie nr 2000 pn. „Modernizacja kina Rejs –II etap”
przewidziane do realizacji w 2009 roku, z następującym montażem finansowym: Miasto -11 580
zł; Skarb Państwa (Polski Instytut Sztuki Filmowej) –30 000 zł; Młodzieżowe Centrum Kultury –
4 620 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 46 200 zł.
Zakres rzeczowy zadania:
− zakup systemu sprzedaży biletów,
− renowacja projektorów,
− zakup wyświetlacza.
W ramach zadania zakłada się modernizację kasy biletowej kina (zakup systemu sprzedaży biletów
EUROBILET wraz z komputerem, drukarki fiskalnej i termicznej), renowację projektorów

filmowych (zakup i montaż prostowników do zasilania kolb ksenonowych w latarniach i wymianę
luster) oraz zakup wyświetlacza alfanumerycznego. Powyższe zmiany pozwolą usprawnić obsługę
klientów oraz podniosą jakość odtwarzanych filmów w kinie (Rozdział 92109).

10) Po wejściu w życie proponowanych zmian suma Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Miasta Słupska na lata 2009-2012 (zał. nr 17) przyjmie następujące wartości:

Źródła
finansowania

Całkowita
wartość
inwestycji
(w zł)

Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)
Wskaźnik
struktury

2009

2010

2011

2012

Łączne
nakłady
w latach
2009-2012

Miasto
Słupsk

282 763 303

29,4%

52 374 278

74 300 030

52 869 396

Skarb
Państwa

213 031 682

22,1%

3 580 250

12 166 216

4 604 216

Unia
Europejska

239 770 443

24,9%

2 262 927

69 251 604

70 563 223

10 028 346

152 106 100

Inne

226 953 988

23,6%

82 430 571

11 982 910

9 800 000

10 633 300

114 846 781

RAZEM

962 519 416

100,0%

140 648 026

167 700 760

137 836 835

44 219 852

490 405 473

23 558 206

203 101 910
20 350 682

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmaleje o kwotę 2 995 430 zł i będzie wynosił 30 620 492
zł.

