Zarządzenie Nr 62/BM/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,
poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2020 rok:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 6.120,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone

6.120,00 zł.

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 795.651,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
zadania własne

7.596,00 zł,
788.055,00 zł.

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 643.940,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
zadania własne

1.476,00 zł,
642.464,00 zł.

4) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 217.015,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania własne
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

212.015,00 zł,
5.000,00 zł.

5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 362.606,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania własne
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

357.606,00 zł,
5.000,00 zł.

§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2020 rok wynosi:
Dochody ogółem

631.029.944,00 zł

w tym:
1) dochody bieżące
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

577.528.518,00 zł,
109.935.158,00 zł,

2) dochody majątkowe
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

53.501.426,00 zł,
1.341.000,00 zł,

Wydatki ogółem

662.982.594,00 zł

w tym:
1) wydatki bieżące
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

561.934.707,00 zł,
109.935.158,00 zł,

2) wydatki majątkowe
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

101.047.887,00 zł,
1.341.000,00 zł.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:
1. W rozdziale 85215 budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomości zwiększa się plan
dochodów i wydatków o kwotę 6.120,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
Nr 1/4.1/2020 z dnia 27.01.2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych w I kwartale 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
oraz 2% kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy. (Zał 1 i 2)
2. W rozdziale 85203 budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się plan
wydatków w kwocie 1.476,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji
budżetowej wydatków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.
dla pracowników jednostki. (Zał. Nr 2)
3. W rozdziale 60004 budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan
wydatków w kwocie 1.800,- zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Izbie
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej za 2020 rok. (Zał. Nr 2)
4. W rozdziale 71035 budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan
wydatków w kwocie 116,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków
na wypłacone należne odsetki od wypłaconej nagrody jubileuszowej dla pracownika
jednostki. (Zał. Nr 2)
5. W rozdziale 75023 z budżetu Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania
Należnościami do budżetu Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
przesuwa się plan wydatków w kwocie 420,- zł z przeznaczeniem na realizację usługi
tłumacza języka migowego. (Zał. Nr 2)
6. W rozdziale 75023 budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego przesuwa się plan
wydatków w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na naprawę windy w budynku Ratusza
przy ul. Plac Zwycięstwa 1 oraz na bieżące naprawy. (Zał. Nr 2)
7. W rozdziale 75085 budżetu Słupskiego Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan
wydatków o kwotę 80.250,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń
osobowych jednostki. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wypłatę
wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym
tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu
restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych
w jednostkach budżetowych Miasta (rozdział 75818 – kwota 80.250,- zł). (Zał. Nr 2)

8. W rozdziale 80101 z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu Szkoły Podstawowej
Nr 1, 8 i 10 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 115.300,- zł w celu
dostosowania do prawidłowego dysponenta zadań realizowanych w ramach Słupskiego
Budżetu Obywatelskiego 2020.
•

„Słupska Liga Unihokeja” - Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 36.800,- zł,

•

„W matematyce siła. Warsztaty naukowe dla dzieci” - Szkoła Podstawowa Nr 8
– kwota 40.000,- zł,

•

II Festyn rodzinny „Wszyscy jesteśmy tacy sami” - Szkoła Podstawowa Nr 10
– kwota 38.500,- zł. (Zał. Nr 2)

9. Z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80101 budżetu Szkoły
Podstawowej Nr 3 przesuwa się plan wydatków w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem
na zakup nagród na XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i Ja”
realizowany przez jednostkę. (Zał. Nr 2)
10. W rozdziale 80146 z budżetu Wydziału Edukacji do budżetów jednostek oświatowych
przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 567.050,- zł z przeznaczeniem
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. (Zał. Nr 2 i 3)
11. W rozdziałach 85446 i 85416 z budżetu Wydziału Edukacji do budżetów jednostek
oświatowych

przesuwa

się

plan

wydatków

w

łącznej

kwocie

49.375,- zł

z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na stypendia
za wyniki w nauce i sportowe za I semestr roku szkolnego 2019/2020. (Zał. Nr 2 i 3)
12. Z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80101 budżetu Szkoły
Podstawowej Nr 8 przesuwa się plan wydatków w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem
na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu jednostki. (Zał. Nr 2)
13. Z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80140 budżetu Zespołu
Placówek

Oświatowych

przesuwa

się

plan

wydatków

w

kwocie

280,- zł

z przeznaczeniem na szkolenie intendenta pn. „Żywienie w placówce oświatowej –
planowanie jadłospisów zgodnie z wymaganiami Sanepidu”. (Zał. Nr 2 i 3)
14. Z rozdziału 85153 do rozdziału 85154 budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań
przez organizacje pozarządowe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w ramach
otwartego konkursu. (Zał. Nr 2)
15. W rozdziale 85154 budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przesuwa się plan wydatków w kwocie 133.000,- zł w celu dostosowania
do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na zapłatę za świadczone usługi
medyczne przez lekarzy kontraktowych. (Zał. Nr 2)

16. W rozdziale 85158 budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przesuwa się plan wydatków w kwocie 79,- zł z przeznaczeniem
na uzupełnienie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
jednostki. (Zał. Nr 2)
17. W rozdziale 90002 budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 33.500,- zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów związanych z dostarczeniem mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej zawiadomień
o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Zał. Nr 2)
18. W rozdziale 90019 budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.200,- zł z przeznaczeniem na dostosowanie do
prawidłowej klasyfikacji wydatku dotyczącego przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami
Miasta Słupska w zakresie projektu „SI2PEM” (System Informacji o Instalacjach
Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne). (Zał. Nr 2)
19. W rozdziale 90095 budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z reagowaniem na niebezpieczeństwa stwarzane przez wolno żyjące zwierzęta
tj. na umowę z lekarzem weterynarii i umowę z podmiotem (osobą fizyczną) w zakresie
uśpienia lub uśmiercenia zwierzyny i jej wywiezienia z miasta. (Zał. Nr 2)
Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej (rozdział 75818
– kwota 5.700,- zł).
20. W rozdziale 85395 z budżetu Zespołu Szkół Technicznych do budżetu Wydziału
Edukacji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osoby która zostanie zatrudniona
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła
zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych
szkołach zawodowych w Słupsku” z uwagi na kontynuacje przeprowadzenia przetargów
z zakresu zamówień publicznych. (Zał. Nr 3)
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,57% (przy dopuszczalnym
wskaźniku na 2020 rok – 10,50%).

