Zarządzenie nr 476/PRIK/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 13 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232; 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 1868; 2018 r. poz. 130) oraz
art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
2077)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 26,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
zadania własne
26,00 zł
2) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 143.161,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne
140.661,00 zł
zadania unijne
2.500,00 zł
3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk
o kwotę 143.135,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia
zadania własne
140.635,00 zł
zadania unijne
2.500,00 zł
4) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 4.000,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia
zadania własne
4.000,00 zł
5) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 25.314,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
3.349,00 zł
zadania własne
6.965,00 zł
zadania unijne
15.0000,00 zł
6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 21.314,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia
zadania zlecone
3.349,00 zł
zadania własne
2.965,00 zł
zadania unijne
15.0000,00 zł

§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi:
Dochody ogółem
w tym:

542.421.183,00 zł

1) dochody bieżące
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

494.068.093,00 zł
82.895.998,00 zł

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

48.353.090,00 zł
200.000,00 zł

Wydatki ogółem
w tym:

566.420.577,00 zł

1) wydatki bieżące
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

480.546.051,00 zł
82.895.998,00 zł

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

85.874.526,00 zł
200.000,00 zł

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

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Krystyna Danilecka – Wojewódzka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Uzasadnienie:
1. Na wnioski Wydziału Organizacji Urzędu:
- zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75515 o kwotę 26,- zł w związku ze
zwrotem przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe dotacji przeznaczonej na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej, (Zał. Nr 1 i 2)
- przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 2.800,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za
ekspertyzę (ocenę stanu technicznego oraz wartości) jachtu Opal III Gryfita, który jest ujęty
w ewidencji jednostek pływających pod numerem PZ 475 i został przejęty przez Urząd Miejski
w ramach komunalizacji mienia. (Zał. Nr 2)
2. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan wydatków
w rozdziale 75075 o kwotę 2.915,- zł z przeznaczeniem na współrealizację z Bałtycką Galerią
Sztuki Współczesnej projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Słupsk w latach 2018-2020”. (Zał. Nr 2)
Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 – kwota
2.915,- zł)
3. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w łącznej
kwocie 6.436,- zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej (kwota 3.912,- zł), kosztów
procesu sądowego (kwota 2.025,- zł) oraz odsetek ustawowych (kwota 499,- zł) zgodnie
z wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn.
Akt. V Pa 44/17 na rzecz byłej pracownicy jednostki. (Zał. Nr 2)
4. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki dla jednostek oświatowych
w rozdziale 80146 w łącznej kwocie 62.700,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału
w szkoleniach w ramach Słupskiego Programu Edukacji Wielozmysłowej. (Zał. Nr 2 i 4)
5. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 6
w rozdziale 80146 w kwocie 715,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 6 w konferencji warsztatowej „Od kultury nauczania do kultury
uczenia się. Uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych”. (Zał. Nr 2)
6. Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się środki w rozdziale 92120
w kwocie 66.969,- zł z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorsko – restauratorskie
obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Słupsku przy ul. Kilińskiego 33 wpisanego do rejestru
zabytków Województwa Pomorskiego (karta A-1850) zgodnie z uchwałą Nr XLIX/663/18 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018r. (Zał. Nr 2)

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 przesuwa się środki w rozdziale 80101 w kwocie

2.500,- zł w związku z realizacją projektu „Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość –
Erasmus+” z przeznaczeniem na przygotowanie i emisję materiału promocyjnego przez lokalną
telewizję na temat przedsięwzięć projektowych realizowanych w szkole oraz relacji z wizyty 18
nauczycieli z czterech szkół partnerskich z Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Rumunii,
którzy w dniach 11-16 marca br. obserwowali lekcje prowadzone w szkole i brali udział w
warsztatach. (Zał. Nr 2)
8. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów
i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 4.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem
ZKO/5534/1/2018 z dnia 21 marca 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie w 2018 roku
pakietu SMS API oraz refundację poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej od miesiąca stycznia do kwietnia 2018r. wydatków na pakiet SMS w serwisie API
umożliwiającego powiadamianie SMS określonej grupy odbiorców o zdarzeniach w powiecie
słupskim. (Zał. Nr 3 i 4)
9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w rozdziale 85205
w łącznej kwocie 3.349,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć
terapeutycznych (kwota 2.549,- zł) oraz na szkolenie pn. „Superwizja” dla pracowników
prowadzących zajęcia terapeutyczne (kwota 800,- zł). (Zał. Nr 4)
10. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziałach 80110
i 80120 w łącznej kwocie 407,- zł celem uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie
roczne za 2017 rok. (Zał. Nr 4)
11. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się środki
w rozdziale 90095 w kwocie 658,- zł z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk czytników
mikrochipów celem przeprowadzenia bezpłatnego znakowania psów na terenie Miasta Słupska.
(Zał. Nr 4)
12. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120

w łącznej kwocie 15.000,- zł w związku z realizacją projektu pn. „Erasmus+: Pokonywanie
i przełamywanie stereotypów” z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczo – biurowych
i akcesoriów komputerowych (kwota 5.000,- zł), na organizację wyjazdu krajowego do
Warszawy dla osób biorących udział w projekcie oraz organizację akcji promocyjnej projektu w
ramach „Dnia z Erasmusem” (kwota 10.000,- zł). (Zał. Nr 4)

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem:
1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie).
2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega
zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,52 % (przy dopuszczalnym wskaźniku
na 2018 rok – 7,43 %).

