Zarządzenie Nr 802 / 2477 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16 sierpnia 2018 roku
w sprawie projektu budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – zarządzam,
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok obejmujący:
1) dochody ogółem w wysokości
z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
2) wydatki ogółem w wysokości
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

588.804.500 zł,
539.808.500 zł,
48.996.000 zł;
599.133.000 zł,
521.591.000 zł,
77.542.000 zł;

3) deficyt budżetowy w wysokości

-10.328.500 zł;

4) przychody w wysokości

35.685.000 zł;

5) rozchody w wysokości

25.356.500 zł.

2. Niniejszy projekt budżetu stanowi załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok.

§ 2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli w kwocie

1.239.000 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem tych
przystanków w kwotach:
1) dochody
530.000 zł,
2) wydatki
530.000 zł.
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§ 4. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości:
1) dochody
2.700.000 zł,
2) wydatki
2.700.000 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska w kwotach:
1) dochody
512.100 zł,
2) wydatki
512.100 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan
wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w kwotach:
1) dochody
17.516.165 zł,
2) wydatki
17.901.976 zł.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta jednostkom realizującym
zadania publiczne w wysokości
72.676.645 zł.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu
Budynków Mieszkalnych w kwotach:
1) przychody
40.894.000 zł,
2) koszty
40.894.000 zł.

§ 9. Projekt budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

