Druk Nr 28/12

UCHWAŁA Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649,
poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2021 rok:
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 524.000,00 zł według załącznika do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk
o kwotę 524.000,00 zł według załącznika do niniejszej uchwały
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2021 rok wynosi:
1. Dochody ogółem: 644.935.834,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 603.857.986,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 116.357.284,00 zł
2) dochody majątkowe: 41.077.848,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł
2. Wydatki ogółem: 690.454.438,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące: 600.332.939,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 116.357.284,00 zł
2) wydatki majątkowe: 90.121.499,00 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 0,00 zł
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§ 3.
Przychody ogółem: 61.738.919,00 zł, w tym:
1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 53.600.000,00 zł,
2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 309.436,00 zł,
3. wolne środki,
7.829.483,00 zł.

o których

mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach

publicznych:

§ 4.
Rozchody ogółem: 16.220.315,00 zł, w tym:
1. kredyty i pożyczki do spłaty: 442.315,00 zł,
2. wykup innych papierów wartościowych: 15.778.000,00 zł.
§ 5.
Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 45.518.604,00 zł.
§ 6.
Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:
1. emisji papierów wartościowych w wysokości 37.379.685,00 zł,
2. kredytów i pożyczek w wysokości 309.436,00 zł,
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 7.829.483,00 zł.
§ 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.
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Załącznik
do Uchwały Nr ……………………….
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …………………………………
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK
Źródło
finansowa
nia
WL

Dział

Rozdział Paragraf

710
71035
6050

851
85154
2820

6050

921
92120
2720

2730

6570

Nazwa
Własne
Działalność usługowa
Cmentarze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha
ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej
ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej wraz z zakupem i montażem
pieca kremacyjnego do spopielania zwłok
ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja pomieszczeń SORPA dla osób bezdomnych
SŁUPSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do
sektora finansów publicznych
WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Remont dachu etap I, montaż sztukaterii w obrębie ryzalitu balkonu I piętra w budynku
przy ul. Anny Łajming 4
WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Bema 9-10
WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Wymiana schodów wejściowych do budynku, remont ścian, remont tarasu i schodów,
izolacji pionowej fundamentów, wykonanie utwardzeń przy budynku PTTK przy ul.
Szarych Szeregów 1
WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ
RAZEM
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Zwiększenie

Zmniejszenie

524 000,00
320 000,00
320 000,00
320 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00

-524 000,00
-320 000,00
-320 000,00
-320 000,00
0,00
0,00
-320 000,00
-320 000,00

120 000,00
120 000,00
4 000,00
4 000,00

0,00
0,00
-4 000,00
-4 000,00

0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
200 000,00
200 000,00

-4 000,00
-4 000,00
0,00
0,00
0,00
-200 000,00
-200 000,00

0,00
0,00

-150 000,00
-150 000,00

0,00
0,00

-50 000,00
-50 000,00

200 000,00

0,00

100 000,00
100 000,00
35 000,00
35 000,00

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

65 000,00
65 000,00
524 000,00

0,00
0,00
-524 000,00
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UZASADNIENIE
Po stronie wydatków:
W dziale 710 w rozdziale 71035 w ramach budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej:
•

przesuwa się plan wydatków w kwocie 200.000,- zł z przeznaczeniem na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej
i Rabina dr. Maxa Josepha”. W trakcie robót ziemnych pod budowę kolumbarium odkryto
znaczne ilości odpadów: śmieci, gruzu budowlanego i kamieni, zalegające w głąb podłoża,
aż do gruntu rodzimego. Grunty nienośne składały się z mieszaniny piasku, humusu, gruzu
kamieni oraz piasków próchniczych. Powyższe oznacza, że grunt nie nadawał się do
posadowienia kolumbarium i należało go wymienić. W związku z występowaniem gruntów
nienośnych w poziomie posadowienia, należy dokonać ich wymiany do warstw
pozwalających na bezpośrednie posadowienie obiektu. Warstwy nienośne należy zastąpić
żwirem, zagęszczonym warstwami co 0,5 m do wskaźnika zagęszczenia ls = 0,98. Powyższe
roboty nie były wyszczególnione w przedmiarze oraz w kosztorysie inwestorskim, a ich
wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji ww. zadania.

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej”.
•

przesuwa się plan wydatków w kwocie 120.000,- zł z przeznaczeniem na realizację
nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pogrzebowego przy ul. Zachodniej
wraz z zakupem i montażem pieca kremacyjnego do spopielania zwłok”. Zadanie polegać
będzie na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy domu
pogrzebowego o powierzchni około 50m2 wraz wykonaniem wentylacji mechanicznej oraz
instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej. W pomieszczeniu zamontowany będzie zakupiony
nowy piec kremacyjny wraz z pulweryzatorem prochów na spopielanie. Piec, który obecnie
jest użytkowany w domu pogrzebowym przy ul. Zachodniej ma już 10 lat i jest bardzo
wyeksploatowany. Opinia techniczna po ostatnim przeglądzie dopuszcza wykonanie tylko
3 kremacji dziennie, natomiast zapotrzebowanie dzienne wynosi 6-7.

Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa cmentarzy przy ul. Rabina dr Maxa Josepha oraz Zachodniej”.
W dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków Słupskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 4.000,- zł z przeznaczeniem na realizację
nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń SORPA dla osób bezdomnych”.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, która jest podstawą kalkulacji
kosztorysowej koniecznej do adaptacji pomieszczeń Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla osób bezdomnych. Adaptacja pomieszczeń zapewni schronienie
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osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej, w tym nie mogących zachować
trzeźwość w warunkach gwarantujących podstawowy standard usług, o którym mowa w przepisach
prawa jak również osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia zapewni bezpieczeństwo,
anonimowość oraz umożliwi zachowanie bezpieczeństwa pracownikom jednostki.
Zadanie to związane jest realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji
- Polityka Społeczna Słupsk 2025+ przyjętej Uchwałą Nr XII/201/19 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 października 2019r.
Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych.
W dziale 921 w rozdziale 92120 w ramach budżetu Wydziału Polityki Przestrzennej:
•

przesuwa się plan wydatków w kwocie 35.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Bema 9-10”.

•

przesuwa się plan wydatków w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu etap I, montaż sztukaterii w obrębie ryzalitu
balkonu I piętra w budynku przy ul. Anny Łajming 4”.

•

przesuwa się plan wydatków w kwocie 65.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Wymiana schodów wejściowych do budynku, remont ścian, remont
tarasu i schodów, izolacji pionowej fundamentów, wykonanie utwardzeń przy budynku
PTTK przy ul. Szarych Szeregów 1”.

Zmiana planu pokryta zostanie przesunięciem środków w ramach budżetu Wydziału.
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 5,07 % (przy dopuszczalnym
wskaźniku na 2021 rok – 10,53 %).
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy
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