Uchwała Nr XLIII/496/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 517.520,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 403.520,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 114.000,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 517.520,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 403.520,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 114.000,00 zł.
3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 225.678.054,92 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 186.184.277,92 zł,
2) wydatki majątkowe – 39.493.777,00 zł.
§ 2. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2014 roku, zgodnie z
zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 103.520,00 zł.
§ 3. Ustala się:
1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały,
2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne
miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu
miasta na 2014 rok uwzględnia:
I.

Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 517.520 zł, z czego:
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa
społecznego o 114.000 zł z planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciu
pn.: „Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach
Stargardzkiego STBS Sp. z o.o.”. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż po
wyłonieniu wykonawcy na realizację inwestycji, tj. budowy budynku mieszkalno –
usługowego przy ul. Cz.Tańskiego 6 d, e, f w Stargardzie Szczecińskim, koszt
wykonania robót budowlanych uległ zmniejszeniu w stosunku do zakładanych kosztów
inwestycji;
2) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 300.000 zł
z uwagi na niższe niż planowano koszty odsetek od obligacji;
3) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
o 103.520 zł.

II. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 517.520 zł, z czego:
1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy
o 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów
pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim. Zwiększenie dotacji przedmiotowej
pozwoli na zmniejszenie ujemnego stanu środków obrotowych w/w zakładu
budżetowego na koniec 2014 r., co w konsekwencji nie będzie zagrażało
funkcjonowaniu MZK jako zakładu budżetowego;
2) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
o 103.520 zł. W/w kwota stanowi zabezpieczenie przypadającej, potencjalnej spłaty w
2014 roku udzielonego poręczenia dla Klubu Sportowego „Spójnia” w wysokości
wynikającej z harmonogramu spłat kredytu (kapitał wraz z odsetkami) zgodnie
z zawartą umową z tytułu poręczenia;
3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea
o 114.000 zł (w formie dotacji celowej) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych,
w tym zakupu zabytków ruchomych stanowiących uzupełnienie cennej kolekcji
muzealiów związanej z historią Miasta.
Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

