Druk Nr 7/17

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62,
poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz
534).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.257.306,00 zł według załącznika Nr 1
zadania własne 1.039.604,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 217.702,00 zł.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 1.413.186,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 1.057.558,00 zł,
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 355.628,00 zł.
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 201.785,00 zł według załącznika Nr 2
zadania własne 201.785,00 zł.
4) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 45.905,00 zł według załącznika Nr 3
zadania własne 45.905,00 zł.
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi:
Dochody ogółem: 594.100.011,00 zł,
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w tym:
1) dochody bieżące: 521.967.582,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.898.682,00 zł,
2) dochody majątkowe: 72.132.429,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł,
Wydatki ogółem: 620.798.712,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące: 504.102.241,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.898.682,00 zł,
2) wydatki majątkowe: 116.696.471,00 zł,
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.000,00 zł.
§ 3.
Przychody ogółem: 51.128.791,00 zł,
w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł.
§ 4.
Rozchody ogółem: 24.430.090,00 zł,
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.090,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych: 19.912.000,00 zł.
§ 5.
Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.698.701,00 zł.
§ 6.
Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:
- emisji papierów wartościowych: 25.800.000,00 zł,
- kredytu bankowego: 198.701,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w wysokości: 700.000,00 zł.
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§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Słupsku.

Id: 49A4A7CC-9CA8-4E23-BCBE-CD9BFB722441. Projekt

Strona 3

Załącznik nr
1
do Uchwały Nr ………………..……..
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …………………………………
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK
Źródło
finansowa
nia

Dział

Rozdział Paragraf

WL
630
63003
2950
750
75023
0580
758
75814
0940
853
85395
2950
900
90002
0490
90095
0580
921
92106
0940
92109
0940
926
92605
2950
UE
750
75095
2008

2009

Nazwa
Własne
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Pozostała działalność
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zadania współfinansowane ze środków UE
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
"E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i
elektronizacja samorządowych usług administracyjnych"
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
RAZEM
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Zwiększenie

Zmniejszenie

1 039 604,00
637,00
637,00
637,00
3 909,00
3 909,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 909,00
43 492,00
43 492,00
43 492,00
836,00
836,00
836,00
841 446,00
841 407,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

841 407,00
39,00

0,00
0,00

39,00
148 776,00
146 906,00
146 906,00
1 870,00
1 870,00
508,00
508,00
508,00
217 702,00
217 702,00
217 702,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

191 872,00

0,00

45 500,00

0,00

146 372,00

0,00

25 830,00

0,00

25 830,00
1 257 306,00

0,00
0,00
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Załącznik nr
2
do Uchwały Nr ………………..……..
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …………………………………
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK
Źródło
finansowa
nia

Dział

Rozdział Paragraf

WL
700
70005
4270
758
75818
4810

852
85214
3110
853
85395
4210
4300
900
90002
4300
90095
2830
921
92105
4300
926
92605
2360

UE
750
75095
4018

4019

4118

4119

Nazwa
Własne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
REZERWA CELOWA NA WKŁADY MIASTA SŁUPSKA DO PROJEKTÓW Z
DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM
Pomoc społeczna
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Zakup usług pozostałych
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Zakup usług pozostałych
WYDZIAŁ KULTURY
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Zadania współfinansowane ze środków UE
Administracja publiczna
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Składki na ubezpieczenia społeczne
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Składki na ubezpieczenia społeczne
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
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Zwiększenie

Zmniejszenie

1 057 558,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
0,00
0,00
0,00

-201 785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43 085,00
-43 085,00
-43 085,00

0,00
0,00

-43 085,00
-38 700,00

0,00

-38 700,00

0,00
0,00
38 700,00
38 700,00
32 700,00
32 700,00
6 000,00
6 000,00
824 058,00
824 058,00
824 058,00
824 058,00
0,00

-38 700,00
-38 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120 000,00
0,00
0,00
0,00
-120 000,00

0,00
0,00
44 800,00
44 800,00
44 800,00
44 800,00
30 000,00
30 000,00

-120 000,00
-120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 000,00
30 000,00
355 628,00
172 202,00
172 202,00
4 028,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 028,00
4 028,00
1 237,00

0,00
0,00
0,00

1 237,00
1 237,00
693,00

0,00
0,00
0,00

693,00
693,00
212,00

0,00
0,00
0,00

212,00
212,00

0,00
0,00
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4128

4129

4308

4309

4418

4419

853
85395
4017

4019

4117

4127

4217

4447

4449

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Zakup usług pozostałych
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Zakup usług pozostałych
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Podróże służbowe krajowe
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Podróże służbowe krajowe
Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Kierunek Aktywność II
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru
rewitalizacyjnego Miasta Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru
rewitalizacyjnego Miasta Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Składki na ubezpieczenia społeczne
Kierunek Aktywność II
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
Kierunek Aktywność II
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Zakup materiałów i wyposażenia
Kierunek Aktywność II
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru
rewitalizacyjnego Miasta Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru
rewitalizacyjnego Miasta Słupska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
RAZEM
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99,00

0,00

99,00
99,00

0,00
0,00

31,00

0,00

31,00
31,00
123 854,00

0,00
0,00
0,00

123 854,00
123 854,00
38 048,00

0,00
0,00
0,00

38 048,00
38 048,00
3 060,00

0,00
0,00
0,00

3 060,00
3 060,00
940,00

0,00
0,00
0,00

940,00
940,00
183 426,00
183 426,00
131 112,00
50 309,00
50 309,00
5 982,00
5 982,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

74 821,00
74 821,00
14 723,00
5 920,00
5 920,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 803,00
8 803,00
170,00
170,00
170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

56,00
56,00
56,00
15,00
15,00
15,00
33 420,00
16 710,00
16 710,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16 710,00
16 710,00
3 930,00
1 965,00
1 965,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 965,00
1 965,00
1 413 186,00

0,00
0,00
-201 785,00
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Załącznik nr
3
do Uchwały Nr ………………..……..
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …………………………………
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Źródło
finansowa
nia

Dział

Rozdział Paragraf

WL
855
85508
4210
85510
4210
921
92110
2480
92116
2480

Nazwa

Zwiększenie

Własne
Rodzina
Rodziny zastępcze
Zakup materiałów i wyposażenia
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zakup materiałów i wyposażenia
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
WYDZIAŁ KULTURY
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
WYDZIAŁ KULTURY
RAZEM
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45 905,00
2 820,00
2 720,00
2 720,00
2 720,00
100,00
100,00
100,00
43 085,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
19 085,00
19 085,00
19 085,00
45 905,00

Zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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UZASADNIENIE
Po stronie dochodów:
W dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”
na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę
637,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu turystyki. (Zał. Nr 1)
W dziale 750 „Administracja publiczna”:
•

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wniosek
Wydziału Inwestycji zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.909,- zł z tytułu kary
pieniężnej, zgodnie z ugodą zwartą w dniu 20 stycznia 2017 roku pomiędzy Miastem Słupsk
a firmą Landar Project Sp. z o.o. oraz LandAR Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek,
(Zał. Nr 1)

•

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”:
- na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę
172.202,- zł w związku z uzyskaniem zgody Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na
wykorzystanie oszczędności powstałych w latach 2017-2018 w roku 2019 w ramach
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Opracowanie modelu
rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej na przykładzie Miasta
Słupska”, (Zał. Nr 1)
- na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu zwiększa się plan
dochodów o kwotę 45.500,- zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego
wykonania dochodów zgodnie z harmonogramem płatności na realizację zadania
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty
- wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych”. (Zał. Nr 1)

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększa się plan
dochodów o kwotę 43.492,- zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacji wydatkowanych
środków na świadczenia rekompensat utraconych wynagrodzeń żołnierzy rezerwy za 2018 rok.
(Zał. Nr 1)
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W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała
działalność” na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan
dochodów o kwotę 836,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu polityki społecznej.
(Zał. Nr 1)
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
•

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na wniosek Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę
841.407,- zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałą Rady
Miejskiej Nr IV/53/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. dokonano zmiany opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz
ustalenia wysokości stawki ww. opłaty, (Zał. Nr 1)

•

w

rozdziale

90095

„Pozostała

działalność”

na

wniosek

Wydziału

Polityki

Transportowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 39,- zł z tytułu kary umownej
w związku ze złożeniem po terminie dokumentu będącego przedmiotem umowy
nr ZP.83/2018 z dnia 17 października 2018 r. na wykonanie analizy kosztów i korzyści
związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów
zeroemisyjnych wraz z aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego na lata 2014-2024 dla Miasta Słupska i gmin ościennych przyjętego
uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr L/679/14 z dnia 26 marca 2014 r. (Zał. Nr 1)
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziałach 92106 „Teatry”
i 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się
plan dochodów o łączną kwotę 148.776,- zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 r. przez słupskie
instytucje kultury w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
•

„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta
i Śródmieścia Miasta Słupska”- kwota 146.906,- zł - zwrot dokonany przez Nowy Teatr,

•

„Modernizacja wyposażenia kina Rejs” - kwota 1.870,- zł – zwrot dokonany przez Słupski
Ośrodek Kultury. (Zał. Nr 1)

W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na
wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę
508,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu kultury fizycznej. (Zał. Nr 1)
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Po stronie wydatków:
W dziale 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
przesuwa się plan wydatków w kwocie 120.000,- zł do budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych w mieszkaniowym zasobie
Miasta Słupska. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta środkami z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska (rozdział 90095 – kwota 120.000,- zł).
W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na
wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę
172.202,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego z środków Unii
Europejskiej pn.: „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej
i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”. Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju wyraziło zgodę na aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.
Powstałe w projekcie (w latach 2017-2018) oszczędności wykorzystane zostaną na nowe zadania
i rozszerzenie już istniejących zadań o nowe elementy służące przygotowaniu, wdrażaniu
i monitorowaniu procesu rewitalizacji, do wysokości kosztów kwalifikowanych w projekcie.
Powyższe zmiany pozwolą także wykonać w ramach projektu analizy i dokumenty, jak np.
opracowanie skutków finansowych uchwalenia Miejscowego Planu Rewitalizacji czy też
Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami w ramach projektu
pn.

„Opracowanie

modelu

rewitalizacji

społecznej,

gospodarczej,

przestrzennej

i środowiskowej na przykładzie Miasta Słupska” (rozdział 75095 – kwota 172.202,- zł).
W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała
działalność” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków
o łączną kwotę 183.426,- zł z przeznaczaniem na realizację projektów współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Kierunek Aktywność II” (kwota – 6.223,- zł); „Usługi społeczneinnowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta
Słupska” (kwota – 102.299,- zł); „Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla
mieszkańców Słupska” (kwota – 74.904,- zł). Zwiększenie planu wynika z przesunięcia realizacji
zadań na 2019 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy realizacji
projektów, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
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socjalnych za 2019r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 38.700,- zł
z

przeznaczeniem

na

utrzymanie

dwóch

samochodów

służących

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych, w tym zakup paliwa, serwis, naprawy. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu jednostki (rozdział 85214 - kwota
38.700,- zł) oraz dochodami ponadplanowymi (rozdział 63003 – kwota 637,- zł; rozdział 75023
– kwota 3.909,- zł; rozdział 75814 – kwota 43.492,- zł; rozdział 75095 – kwota 45.500,- zł;
rozdział 85395 – kwota 836,- zł; rozdział 90002 – kwota 17.349,- zł; rozdział 90095 – kwota
39,- zł; rozdział 92106 – kwota 71.664,- zł).
W dziale 855 „Rodzina”:
•

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.720,- zł z przeznaczeniem na zakup
żywności, artykułów papierniczych i zabawek w związku z organizacją festynów dla dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych, (Zał. Nr 3)

•

w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na wniosek
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100,- zł
z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. (Zał. Nr 3)

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami ponadplanowymi (rozdział 92106 – kwota
2.820,- zł).
W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002
„Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 824.058,- zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami, w szczególności odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu,
edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
(Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 – kwota 824.058,- zł).
W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
•

w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na Wniosek Wydziału
Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.800,- zł z przeznaczeniem na organizację
imprezy kulturalnej pn. „Garden Party u Karola 4 – cykl letnich koncertów w parku
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im. Jerzego Waldorffa w Słupsku”. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 92106 – kwota
44.800,- zł).
•

w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” na wniosek Wydziału
Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,- zł z przeznaczeniem na dotację
podmiotową dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na wkład własny do projektu
pn. „Wystawa pt. Przestrzenie międzyprzestrzeni”, na który instytucja kultury pozyskała
środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Całkowita wartość projektu wynosi 83.300,- zł, w tym 24.000,- zł wynosi udział Miasta
Słupska. Projekt wystawy pt. „Przestrzenie międzyprzestrzeni” (Hommage á Otto
Freundlich) odwołuje się do postaci wybitnego niemieckiego malarza, rzeźbiarza i teoretyka
– Otto Freundlicha, który biograficzne powiązany jest z Polską, Niemcami oraz Francją.
Wystawa, konferencja naukowa i towarzysząca jej monografia naukowa mają służyć
przypomnieniu sylwetki oraz dorobku jednego z protoplastów światowej awangardy, a także
ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych.
Organizatorom projektuj zależy na odnalezieniu związków pomiędzy estetycznymi
i konceptualnymi lejtmotywami twórczości niemieckiego artysty z początku XX wieku
a sztuką polską i niemiecką doby dnia dzisiejszego. (Zał. Nr 3)

Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady
Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota
24.000,- zł).
•

w rozdziale 92116 „Biblioteki” na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan
wydatków o łączną kwotę 19.085,- zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej jako wkłady własne do projektów na które słupska instytucja
pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów
Partnerstwo dla książki i Kultura Cyfrowa, w tym:
•

projekt pn. „Słuch, dotyk, książka” (kwota – 2.790,- zł), którego całkowita wartość
wynosi 11.486,- zł, w tym 2.790,- zł wynosi udział Miasta Słupska.
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku 210 rocznicę urodzin Louisa Braille’a planuje
uczcić cyklem warsztatów książki dotykowej, warsztatami obsługi urządzeń lektorskich
„czytak”, spotkaniem autorskim z niewidomą poetką ze Słupska oraz spotkaniem
z lektorem książek mówionych. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród
osób niewidomych, ukazanie różnych form książki dla osób z dysfunkcją wzroku,
promocja nowych technologii związanych z czytelnictwem osób niepełnosprawnych,
dotarcie do nowych niepełnosprawnych czytelników, zachęcenie niewidomych
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czytelników do udziału w życiu kulturalnym biblioteki, uwrażliwienie dzieci na
drugiego niepełnosprawnego człowieka. (Zał. Nr 3)
•

projekt pn. „Wirtualne Muzeum Miasta Słupska oraz digitalizacja starych druków
z zasobów Akademii Pomorskiej” (kwota – 6.180,- zł), którego całkowita wartość
wynosi 51.690,- zł, w tym 6.180,- zł stanowi wkład Miasta Słupska.
Strategicznym celem projektu jest zwiększenie zasobu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej
(BBC) oraz opracowanie i digitalizacja kolekcji Stolperiana ze zbiorów Muzeum Miasta
Słupska - 800 obiektów, 46 starych druków z zasobów Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Cały zasób przeznaczony w zadaniu do digitalizacji zostanie udostępniony nieodpłatnie
w

internecie

na

stronie

BBC

oraz

w

Bałtyckiej

Bibliotece

Cyfrowej

w wieloformatowych postaciach prezentacyjnych. Atrakcyjna prezentacja obiektów
stanowić będzie zachętę do odwiedzenia Muzeum Miasta Słupska. Dla użytkowników
oddalonych geograficznie stanowić będzie zapewne jedyną możliwość do zapoznania się
ze zbiorami i/lub zachętę do odwiedzenia Słupska. Wytypowany zasób posiada wysokie
walory naukowe, społeczne i dydaktyczne ze względu na zawarte w nim informacje
dotyczące historii i kultury miasta. Stanowią go przedmioty użytkowe, jak również
unikalne eksponaty służące dekoracji, czy symbolizujących status posiadaczy, życie
duchowe, książki, dewocjonalia chrześcijańskie, polonica, mapy, kolekcje dawnych
fotografii, kart pocztowych, birofilia oraz inne obiekty związane ze Słupskiem.
Eksponaty zachowane są w dobrym stanie i nie wymagają prac konserwatorskich.
Ponadto wybrane do digitalizacji stare druki z zasobu Akademii Pomorskiej stanowią
unikalny zasób z lat 1585 - 1799. Przeznaczony do opracowania, digitalizacji
i udostępnienia zasób nie był dotychczas poddany takim działaniom przez inny podmiot.
Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wpisuje się również w cele operacyjne
zawarte w Programie Rozwoju Kultury Miasta Słupska na lata 2014-2020. (Zał. Nr 3)
•

„Czytanie na drugie śniadanie” (kwota – 10.115,- zł), którego całkowita wartość wynosi
38.437,- zł, w tym 10.115,- zł stanowi wkład Miasta Słupska.
Celem zadania jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
zaangażowanie rodziców w proces edukacji czytelniczej dzieci, wspieranie słupskich
przedszkoli w edukacji czytelniczej, podkreślenie znaczenia literatury dziecięcej jako
narzędzia w terapii służącej do pokonywania różnego typu lęków i radzenia z trudnymi
emocjami jakie towarzyszą dzieciom w dzisiejszym świecie, wykreowanie trwałych
cech osobowości czytelniczej u dzieci, rozwijanie twórczych pasji u dzieci, kształcenie
świadomych odbiorców kultury, rozwój kreatywności dziecka, stwarzanie warunków
do rozwoju wyobraźni, ekspresji werbalnej i wizualnej, podniesienie i wzrost
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czytelnictwa dzieci w wieku (0-6 lat). Spotkania ze specjalistami (np. psycholog,
biblioterapeuta) pozwolą rodzicom wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności na temat roli
książki w życiu dziecka. Wszystkie spotkania dla dzieci będą poświęcone innej emocji,
towarzyszącej dzieciom na co dzień. (Zał. Nr 3)
Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wkłady
Miasta Słupska do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 – kwota
43.085,- zł).
W dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę
30.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji celowej na realizację zadania
pn. „Wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich 2020: program SłupskTokio w okresie 01.01.2019-31.12.2019” zgodnie z Uchwałą Nr III/29/18 z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019
rok. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 92106 – kwota
30.000,- zł).
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Brak różnic
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Nie dotyczy
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:
1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.
2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,12% (przy dopuszczalnym
wskaźniku na 2019 rok – 8,63%).
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy
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