Uchwała Nr III/7/14
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r
poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz 1146, poz. 1626)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 105.419,- zł według załącznika Nr 1
2) zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 11.061,- zł według załącznika Nr 1
3) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 244.685,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne
232.853,- zł
zadania zlecone
11.832,- zł
4) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 137.090,- zł według załącznika Nr 2
zadania własne
125.258,- zł
zadania zlecone
11.832,- zł
5) zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 75.020,- zł według załącznika Nr 3
6) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 66.975,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne
65.975,- zł
zadania zlecone
1.000,- zł
7) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto na prawach powiatu
o kwotę 94.796,- zł według załącznika Nr 4
zadania własne
93.796,- zł
zadania zlecone
1.000,- zł
8) zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 6.968,- zł według Załącznika Nr 5

9) zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
współfinansowanych z Unii Europejskiej
o kwotę 40.330,- zł według Załącznika Nr 5
10) zwiększa się plan dochodów Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych –
Miasto Słupsk
o kwotę 17.000,- zł według Załącznika Nr 6
11) zwiększa się plan wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów jednostek budżetowych –
Miasto Słupsk
o kwotę 17.000,- zł według Załącznika Nr 7
§ 2.
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi:
Dochody ogółem
w tym:

499.971.525,39

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

413.819.773,39
42.014.720,39

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

86.151.752,00
442.800,00

Wydatki ogółem
w tym:

536.440.056,39

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

409.068.753,39
42.014.720,39

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

127.371.303,00
442.800,00

§ 3.
Przychody ogółem
w tym:
- emisja papierów wartościowych
- wolne środki
Rozchody ogółem:
w tym:
- kredyty i pożyczki do spłaty
- wykup innych papierów wartościowych

48.938.209,00
46.652.365,00
2.285.844,00
12.469.678,00
7.969.678,00
4.500.000,00

§ 4.
Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 36.468.531,- zł.
§ 5.
Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi:
- z emisji papierów wartościowych w kwocie 36.468.531,-zł.
§ 6.
Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek do kwoty 68.938.209,- zł.
§ 7.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie
planowanego deficytu budżetu w wysokości 36.468.531,- zł.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

