Uchwała Nr .......................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................................

Druk Nr 13/2

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz.142 i poz 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2011r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.785.956,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.310.189,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 2.015.021,- zł według załącznika Nr 2
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 552.269,- zł według załącznika Nr 2
5) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 113.113,- zł według załącznika Nr 3
6) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu
o kwotę 113.113,- zł według załącznika Nr 4
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Miasta Słupska na 2011r.:
1) zwiększa się § 950 o kwotę 564.654,- według załącznika Nr 5
2) zmniejsza się § 955 o kwotę 564.655,- według załącznika Nr 5

§ 3.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2011 rok wynosi:
DOCHODY OGÓŁEM
w tym: dochody gminy
dochody powiatu

447.004.657,- zł
330.436.022,- zł
116.568.635,- zł

WYDATKI OGÓŁEM
w tym: wydatki gminy
wydatki powiatu

502.986.617,- zł
378.703.395,- zł
124.283.222,- zł

w tym zadania ustawowo zlecone gminie 24.024.542,- zadania administracji rządowej realizowane
przez powiat 13.800.605,- zł.
Przychody ogółem
w tym:
- wolne środki
- przychody z prywatyzacji
- kredyty i pożyczki
- emisja papierów wartościowych

75.591.723,- zł

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

19.609.763,- zł

564.654,- zł
1.181.886,- zł
13.845.183,- zł
60.000.000,- zł

19.609.763,- 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 Uchwałą Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w
Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd
Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku, z dniem 1.07.2011 roku następuje połączenie w/w jednostek. W związku
z powyższym dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w rozdziałach
71035 i 90095 na łączną kwotę 383.530 w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji
budżetowej. Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie dochodów w rozdziałach 71035
i 90095 na łączną kwotę 1.310.189,- (Zał. 1 i 2).
2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/2p/BKU/11 oraz
Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku zwiększa się plan części oświatowej
subwencji ogólnej o kwotę 24.500,- w części gminnej oraz o kwotę 43.000,- w części
powiatowej (rozdział 75801) z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących remontów
w obiektach oświatowych, w tym dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – rozdział 80101 kwota 24.500,- remont nawierzchni placu
rekreacyjnego (wymiana zniszczonej nawierzchni z płytek na polbruk oraz wykonanie
warstwy odsączającej),
- I Liceum Ogólnokształcącego - rozdział 80120 kwota 19.000,- remont posadzki
w dwóch salach klasowych oraz holu,
- IV Liceum Ogólnokształcącego - rozdział 80120 kwota 24.000,- remont nawierzchni
boisk sportowych (wymiana podłoża, humusowanie skarp, wykonanie nawierzchni
trawiastej) (Zał. Nr 1, 2, 3, 4).
3. Zgodnie z wnioskiem Komendy Straży Miejskiej w Słupsku dokonuje się zwiększenia w
planie dochodów i wydatków w rozdziale 75416 o kwotę 3.252,- z tytułu sprzedaży
samochodu służbowego marki Renault Kangoo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za
zużytą energię elektryczną, cieplną i wodę w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Słupsku
przy ulicy Jaracza 28 (Zał. Nr 1 i 2).
4. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia planu
dochodów w rozdziałach 85201 i 85202 o kwotę 28.015,- z tytułu odsetek od opłat za
pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej uiszczanych przez rodziców lub
opiekunów prawnych (15,-) oraz opłat za pobyt członków rodzin w domach pomocy
społecznej, gdzie małżonkowie albo inni członkowie rodziny zobowiązani są w pierwszej
kolejności do partycypowania w kosztach pobytu w/w osób (28.000,-) (Zał. Nr 1).
5. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków osobowych z budżetu Wydziału
Organizacyjnego i Kadr – rozdział 75023 do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – rozdział 70005 na kwotę 97.397,- w związku z przejściem od
dnia 01 maja br. wraz z częścią zadań pracowników Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Ponadto na wniosek Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 50.000,- w celu zabezpieczenia
środków na wypłatę wynagrodzenia PGM Sp. z o. o. w Słupsku z tytułu zarządzania
komunalnym zasobem mieszkaniowym (Zał. Nr 1).

6. Na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się
zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 85111 o kwotę 15.000,- na realizację zadania
pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce
prowadzącej Szpital Powiatowy w Bytowie”. W dniu 31 maja 2011 roku w budynku
Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. doszło do pożaru, podczas którego doszczętnie
spłonął dach oraz poddasze głównego budynku Szpitala. Pomoc finansową w formie dotacji
celowej od Miasta Słupska Powiat Bytowski przeznaczy na wniesienie wkładu pieniężnego,
dzięki którym obejmie dodatkowe udziały w spółce. Tym samym szpital uzyska możliwość
odtworzenia zniszczonych pomieszczeń i zdolność do dalszego świadczenia usług
w zakresie ochrony zdrowia.
Ponadto na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przesunięcia
z rozdziału 85195, 85295 i 85395 do rozdziału 85395 na łączna kwotę 21.342,z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, które składają wnioski
w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań
publicznych w obszarze polityki społecznej w 2011 roku (Zał. Nr 2).
7. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków zgodnie z wnioskiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w rozdziale
90001 na kwotę 1.420.000,- w związku z realizacją zadania pn. „Program gospodarki
wodno - ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności – beneficjent: Wodociągi
Słupsk Sp. z o. o.” Zgodnie z zapisami § 4 ust. 10 Aneksu z dnia 20.06.2011r. do
Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 roku dotyczącego wspólnej
realizacji przez Miasto Słupsk, Gminę Kobylnica oraz Gminę Słupsk Projektu pn: „Program
gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska”, kwota 1.420.000,- ma zostać przekazana
na konto Miasta Słupska jako wkład własny w wydatkach przypadający na Gminę
Kobylnica (kwota 1.000.000,-) oraz Gminę Słupsk (kwota 420.000,-). Środki te zostaną
przekazane do Spółki "Wodociągi Słupsk" Sp. z o. o. w formie podwyższenia kapitału
zakładowego. (Zał. Nr 1 i 2).
8. Zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” zwiększa się plan
dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 50.713,-. Środki te stanowią:
- dochody z dzierżawy terenu przeznaczonego na cele handlowe (kwota 713,-)
- dochody z tytułu pobytu mieszkańców w domu pomocy (kwota 50.000,-).
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na:
- zakup żywności (kwota 23.090,-),
- składki na ubezpieczenia społeczne (kwota 19.000,-),
- remont tarasu (kwota 8.623,-) (Zał. Nr 3 i 4).
9. Zgodnie z wnioskiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dokonuje się zwiększenia
w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85406 o kwotę 19.400,- z tytułu darowizny
od Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji „REKLAMA DZIECIOM 2010” na stworzenie
sali doświadczeń świata. Środki pieniężne zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczenia
na salę oraz zakup sprzętu potrzebnego do terapii. Sala Doświadczenia Świata to
pomieszczenie służące do polisensorycznej stymulacji zmysłów, nieinwazyjnej terapii osób,
które na skutek niepełnosprawności czy choroby mają problemy z odbieraniem
i przetwarzaniem bodźców z otoczenia. Z sali będą korzystać dzieci i młodzież
z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, niewidome i słabo
widzące, głuche i słabo słyszące, z autyzmem, z zespołem Downa, ADHD, chorobą
psychiczną i zaburzeniami mowy (Zał. Nr 3 i 4).

10. Na wniosek Referatu Rachunkowości Budżetu Miasta Wydziału Finansowego dokonuje
się zmniejszenia przychodów w rozdziale 75702 o kwotę 1,- oraz dokonuje
się przesunięcia do § 950 celem dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
Zmiany wynikają z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (Zał. Nr 5).

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt zmniejszy się o kwotę 13.015,- i będzie wynosić
55.981.960,-.

