fdiB't
w sprawie zmian w bud2eciegminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 rnarca 1990 roku
o samorz4dziegminr.rym(jednolity tekst Dz. u. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze
zrnianarni)RadaMiejskaw Sztumieuchwala,co nastqpuje:

$r

W bud2eciegminy na 2009 rok wprowadzasig nastgpujqc
e zmtany
l. Zmniejsz.asiq wydatki budZetugminy o kwotq 18.830.379zt
zgodnie z zalqczntkient Nr 1 do niniej szej uchwaly.
Po dokonaniuzmianwydatki bud2etugminy wynoszq
45.779.g19zt
2. Dokonuje sig zmian w zalqczniku Nr 3 do uchwaty Rady Miejskiej
Nr XLI/304/09 w sprawie zmtan w budZeciegminy na 2009 rok pn. ,,plan
wydatk6wrnaj4tkowychna rok 2009" na zadaniachinwestycyjnych:
I ),,Budowa sieci kanalizacji sanitarnejdla obszaru czgsci Sztumskiegopola
w tym:1)roboty2.941.847zl,2)nad,zory
48.800zi,3)odszkodowania
30.000zl,
4) dokurnentacja
i inne 869.548zt":
1. w punkcie,.,l)roboty 2.941.84721"zmniejszenia
do war1orici2.750.000
zl,
2. w punkcie ,,4) dokurnentacje i inne
869.548 zl,, zmniejszenia do
warloSci401.820.z\,
3. zmniejszeniaplanowanejwarto3ciinwestycjio kwotg 659.575zl,
4. w nakladach planowanych na 2009 rok, w wydatkach budZetowych
zwiqkszeniao kwotg 2.644 zl i zmniejszeniaw rjrodkachdo pozyskania
o kwotE2.644zl,
2),,Podniesienieatrakcyjnorici turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na
- rewitalizacja i
Powislu
zagospodarowanie gl6wnych przestrzeni
publicznych w Szturnie z przywr6ceniem historycznego charakteru centrum
Szturru w tym:l)systern monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu _
250.0004,2) przebudowanawierzchniulic i chodnik6w oraz infrastruktury
technicznejwraz z budowq sieci kanalizacjideszczowej,malej architektury,
zieleni i papking6wdla centrum Sztumu - 13.210.476zl, 3) przebudowa
ptzylqczy energetycznychumozliwiaiqcych realizacjg inwestycji dla centrum
rniasta Sztum - 300.000 zl
, 4) nadzory; inwestorski, a,torski
- 639.919zl, 5) dokumentacjei inne (w tym:
i konserwatorsko-archeologiczny
instrumentelastyczno5ci-24.400
zt) - 679.404zl,,:
1. w punkcie ,,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
ir.rfrastruktury
techr.ricznejwtaz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej,
giijlio r(ADYMlElsKlE' za zgodnoltz oryginalern
I,VSZTU,{,TIE

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

malej architektury,zieieni
i parking6wdla centrumSztumu- 13.210.4j6zl"
zmniejszeniado warloici 10.207.550
zl ,
w punkcie .,,5) nadzory; inwestorski, autorski i konserwatorsko- 639.919zl" zmniejszenia
archeologiczny
do wartoScilB7.333zt,
w punkcie ,,6) dokumentacjei inne - 679.404zl', zwipl<szenie
do wartoSci
926.186zl,
nniany okresurealizacjiinwestycjinalata2007l20l2,
zmniejszeniaplanowanejwafioSi inwestycjio kwotq 3.208.730zl,
zmniejszenianaklad6wplanowanychna 2009 rok o kwotq 4.094.g19zt,
zmniejszeniawydatk6w budZetouycho kwotp 444.223zt,
zrnniejszenia wydatk6w ze 6rodk6w do pozyskania o kwotQ
3.650.596zl.

3),,Podniesienie atrakcyjnoSci turystycznej Sz\aku Zamk6w Gotyckich na
Powislu - budowa trasy rowerowej tqcz4cejzamek w Malborku z arrakcjamt
turystycznymipowiat6w malborskiego,sztumskiego,kwidzyriskiegow tym:
I ) rnodernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania w6d
opadowych- 13.700.000zl,2) monitoringBulwaru - 850.000A, 3) lciezki
pieszo-rowerowe514.800zl,4) oznakowanie6cie2ekpieszo-rowerowych30.000zl, 5) dokumentacja
i inne 320.628zl":
l. w punkcie ,,1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych - 13.700.000zl,, zmniejszeniado
wartoSci10.554.456
zl,
2. w punkcie ,,2) monitoring Buiwaru - 850.000zl" zwiqkszeniado wartorici
985.969zl,
3. w punkcie ,,5) dokumentacjai inne 320.628 zl' zwigkszeniedo waftodci
1.166.699
zl,
4. zmianyokresurealizacjiinwestycjinalata2007l20ll,
5. zmniejszeniaplanowanejwartodciinwestycjio kwotg 2.163.504.zl
6. zmniejszenianaklad6wplanowanychna2009rok o kwotp 11.127.915
zl,
7. zmniejszeniawydatk6wbud2etowycho kwotp 4.438.961zl,
8. zmniejszeniawydatk6wze Srodk6wdo pozyskaniao kwotQ6.69g.954zl,
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4),,Budowakanalizacji sanitamejw Sztumiei czqdciSztumskiegopola',
l. zmianyokresurealizacjiinwestycjinalata200612010,
2. zwiqkszeniawartoSciinwestycjio kwotp 728.115zt,
3. zrrniejszenianaklad6wplanowanychna 2009rok o kwotq 3.607.645zl,
4. zmniejszeniawydatk6w bud2etowycho kwotq 1.537.823 zl,,
5. zmniejszeniapo2yczkiWFOSiGW o kwotg 800.000zl,
6. zmniejszeniawydatk6wze Srodk6wdo pozyskaniao kwotg 1.269.g22zL,
zgodnie z zalqcznlkiemNr 2 do niniejszej uchwaly.
EIURORADYMIEISKIfJ
w szTtJMff,

Za zgod,no|t,
??Cilaf;g#
sztum,
dnia_..--.._*.:_:...___:
l]il,
BR

,/

--ffil9C,\,u1fuix(^a
****ai#'1r;:r;g

t

\'

4. Dokonuje sig w zal4czniku Nr 4 do uchwaly Rady Miejskiej xl ,ll3o4l09
w sprau'ie zmian w budzecie gminy na 2009 rok pn. ,',Wydatki zwiqzane
na zadaniachinr'vestycyjnych:
z wieloletnimiprogramarniinr.vestycyjnymi"
I ) ,,tsudowasieci kanalizacji sanitamej dla obszaru czQSciSztumskiegoPola
30'000zl,
w tym:1)roboty2.941847zl,2)nadzory48.800zl, 3)odszkodowania
4) dokumentacjai inne 869.548zl":
do warloSci2.750'000zl'
1. w punkcie,,1) roboty 2.941.847 21"zmniejszenia
869.548 zl" zmntejszeniado
2. w punkcie ,,4) dokumentacjei inne
wartoSci401.820zl,
3. zmniejszeniaog6lemlimitu wydatk6w o kwotq 659.575zl'
4. w planowanychnakladachna 2009 rok zwigkszeniaw Srodkachwlasnych
o kwotq 2.644 zl i zmniejszenia w funduszach strukturalnych o kwotq
2.644zl,
5. zmniejszenia wielkoSci wydatk6w do poniesienia w 2010 roku
o kwotg 659.575zl w tym: ze Srodk6wwlasnych o kwotq 547.650 zl
i funduszy strukturalnycho kwotQ 111.925zl,
2) ,,Podniesienie atrakcyjnoSci turystycznej Szlaku Zaml<6w Gotyckich na
- rewitalizacja i
zagospodarowanie gl6wnych przestrzeni
Powirilu
publicznych w Sztumie z przywr6ceniem historycznego charakteru centrum
Sztumu w tym:1)systemmonitoringuwizyjnegodla centrumSztumu-250'000
infrastruktury
z!, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
technicznej wraz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej,malej architektury,
zieleni i parking6w dla centnrm Sztumu - 13.210.476zl, 3) przebudowa
przylqczy energetycznychumo2liwiaj4cych realizacjq inwestycji dla centrum
miasta Sztum - 300.000 zl
, 4) nadzory; inwestorski, autorski
- 639.919zl, 5) dokumentacjei inne (w tym:
i konserwatorsko-archeologiczny
zl) - 679.404zl":
instrumentelastyczno3ci-24.400
i. w punkcie .,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnikirw orM
infrastruktury technicznej wraz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej'
matej architektury,zielenii parking6w dla centrum Sztumu- 13.210.476zl"
zmniejszeniado warto6ci10.207.550zl ,
2. w punkcie ,,5) nadzory; inwestorski,, autorski i konserwatorskoarcheologiczny- 639.919zl" z.mniejszeniado wartodci 187.333 zl'
3. w punkcie ,,6) dokumentacjei inne - 679.404 zl" zwiqkszeniedo wartorici
926.186zl,
4. zmniejszeniaog6iemlimitu wydatk6w o kwotq 3.208'730zl'
5. zmniejszenia wielko6ci wydatk6w do poniesienia w 2009 roku
o kwotg 4.094.819zl w tym: ze Srodk6wwlasnych o kwotq 444.223 zl
i funduszystrukturalnycho kwotq 3.650.596zl,
6. zrnniejszeniawielkoSci wydatk6w do poniesieniaw 2010 roku o kwotp
2.013.932 zl w tym: zwiqkszenia ze Srodk6w wiasnych o kwotQ
1.028.580 zl i zmniejszenia z funduszy strukturalnych o kwotq
3 '042'512zl'
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7. zmniejszeniau'ielkoSciwydatk6w do poniesieniaw 20ll roku o kwotg
316.836zl w tym: zwiqkszeniaze Srodk6wwiasnycho kwotg 2.117.232zl i
zmniejszeniaz funduszystrukturalnycho kwotg 2.464.068zt,
8. wprowadza sig rok 2012 - planowane naktady w latach nastgpnycn
o warto6ci 3.216.857 zi (w tym: ze Srodk6w wlasnych o wafiodci
| .869.129z1i funduszystrukturalnycho wartoSci | .347.728zl),
3),,PodniesienieatrakcyjnoSci turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na
PowiSlu - budowa trasy rowerowej lqczqcej zamek w Malborku
z atrakcjami turystycznymi powiat6w malborskiego, sztumskiego,
kwidzyirskiegow tym: 1) modernizacjabulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych - 13.700.000zl 2) monitoring Bulwaru 850.000zl, 3) Scie2kipieszo-rowerowe514.800zl,4) oznakowanieScieZek
pieszo-rowerowych- 30.000zl, 5) dokumentacjai tnne320.628zl,,:
1. w punkcie ,,1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
pod.czyszczania
w6d opadowych - 13.700.000zl"
zmniejszenia do
wartoici 10.554.456zl,
2. w punkcie,,2) monitoringBulwaru - 850.000zl" zwipkszeniado warloSci
985.969z\,
3. w punkcie ,,5) dokumentacja i inne 320.628 zl' zwiqkszeniedo war.to6ci
1.166.699
zl,
4. zmniejszeniaog6lem limitu wydatk6w o kwotq 2.163.504zl,
5. zmniejszenia wielkodci wydatk6w do poniesienia w 2009 roku
o kwotQ 11.127.915zl w tym: ze Srodk6wwlasnycho kwotg 4.438.961zt
i funduszystrukturalnycho kwotq 6.688.954zl,
6. zwiqkszenia wielko5ci wydatk6w do poniesienia w 2010 roku
o kwotq 3.213.445zl w tym: ze Srodk6wwlasnych o kwotg 535.885zl
i funduszystrukturalnycho kwotq 2.677.560zl,
7. wprowadza sip rok 2011 - planowane naklady w latach nastqpnych
o wartoSci 5.750.966 zi (w tym: ze Srodk6w wlasnych o warto6ci
1.739.57121
i lunduszystrukturalnycho wartorici4.011.395zt),
4)wprowadza siq zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji sanitamej w Sztumie
i czgSciSztumskiegoPola":
1. og6lemlimit wydatk6w o warlorici4.449.850zl,
2. planowane nakiady w roku 2009 o wartoSci 1,7.099zl, w tym:
w
2rodlach finansowania inwestycji - ze Srodk6w wiasnych
17.099 zl i funduszy strukturalnych,,0" zl,
3. planowane naklady w roku 2010 o warto6ci 4.335.760 zl, w tyrn:
w Zr6dlachfinansowaniainwestycji- ze 6rodk6w wiasnych1.986.043zL,
z po2ryczki z WFOSiGW
800.000 zl i funduszy strukturalnych
1.549.71721,
EruRORADYMlE'SKlf.f
4. poniesionenakladydo korica2008o wartoSci96.99lzl,
w szTUMtf
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zgodniez zalqcznlkiemNr 3 do niniejszej uchwaly.
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4. Dokonuje si€ w zalqczntku Nr 5 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XXXVII/274109 w sprawie
zmian u' bud2ecie gminy na 2009 rok
pn. ,,Wydatki na programy i projekty realizowaneze 6rodk6w pochodzqcychz
budzetuUnii Europejskiejoraz niepodlegaj4cychzwrotowi 6rodk6u,z pomocy
udzielonej przez paristwa czlonkowskie EPoWH (EFTA), oraz ze 2rodel
z.agranicznychniepodlegaj4cychzwrotowi innych ni2 z budhetuUnii Europejskiej
i z pomocy udzielonejprzez pahstwaczlonkowskieEPoWH (EFTA) w czq6ci
zn'i4zanejz realizaclqzadarigminy" na zadaniach'.
1) w pozycji I ,,Budowasiecikanalizacjidla obszaruczqSciSztumskiegoPola
w tym: 1) roboty- 2.941.847
zl,2)nadzory- 48.800zi, 3) odszkodowania30.000zl, 4) dokumentacjai inne 869.548z1:
1. w punkcie.,,l)roboty 2.941.847z)" zmniejszenia
do warloSci2.750.000zl,
2. w punkcie ,,4) dokumentacjei inne - 869.548 zl" zmniejszeniado
wartoSci401.820.zl
3. zmniejszenia l4cznych naklad6w finansowych na realizacjg zadania
o kwotq 659.575zl"
4. zmniejszenia 2rodel finansowania inwestycji ze Srodk6w wlasnych
o kwotq 545.094zli zfunduszy strukturainycho kwotg 114.48121,
5. zmniejszeniawielkoSciwydatk6u, do poniesieniaw 2010 roku o kwotp
659.575zt,
2) w pozycji 2 ,,Podniesienie atrakcyjno6ci turystycznej Szlaku Zamk6w
Gotyckich na PowiSlu - rewitalizacja i
zagospodarowaniegl6wnych
przestrzenipublicznych w Sztumiez przywr6cenierrhistorycznegocharakteru
centrum Sztumu w tym:l)system monitoringu wizyjnego dla centrum
Sztumu-250.000zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej,malej
architektury, zieleni i parking6w dla centrum Sztumu - 13.210.476zl,
3) przebudowa przylqczy energetycznych umo2liwiajqcych realizacjE
inwestycji dla centrum miasta Szturn- 300.000 ?l , 4) nadzory; inwestorski,
autorski i konserwatorsko-archeologiczny- 639.919 zl, 5) dokumentacje i
inne (w tym: instrumentelastycznodci-24.400
zl) - 679.404zl":
I . w punkcie ,,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej,
malej architektury,zieleni
i parking6wdla centrumSztumu- 13.210.476
zl"
zmniejszeniado warto6ci10.207.550
zl ,
2. w punkcie ,,5) nadzory; inwestorski, autorski i konserwatorsko- 639.919zl" zmniejszeniado wartoSci187.333zl,
archeologiczny
3. w punkcie ,'6) dokumentacjei inne - 679.404zl" zwiqkszeniedo warloSci
926.186zl,
ttiUI{ORADYMIEISKIE'
4. zmiany okresu realizac1tzadaniana lata 2007-2012,
!,^'/
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5. zrnniejszenialqcznvch nakiad6w finansowych na rearizaciq zadania
o kwotq 3.208.730zl,
6. zwiqkszenia Zr5del finansowania inwestycji ze Srodk6w wlasnych
o kwotE 4.600.719 zl i zmniejszenia z funduszy strukturalnych
o kwotq 7.809.449zl,
7. zmniejszenia wielkoSci wydatk6w do poniesienia w 2009 roku
o kwotg 4.094.819zl,
8. zmniejszenia wielkoici wydatk6w do poniesienia w 2010 roku
o kwotq2.013.932
21,
9. zmniejszenia wielkodci wydatk6w do poniesienia w 201I roku
o kwote 316.836zl.
l0.wprowadzenia wydatk6w
do
poniesienia w
2012 roku
w wysokodci3.216.85721,
3) w pozycji 3 ,,PodniesienieatrakcyjnoSciturystycznej Szlaku Zamk6w
Gotyckich na Powidlu - budowa trasy rowerowej lqczqcej zamek
w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiat6w malborskiego,
sztumskiego,kwidzyriskiego w tym: l) modernizacja bulwaru, budowa
parkingu i sieci podczyszczania w6d opadowych - 13.700.000 zl 2)
monitoring Bulwaru - 850.000zt,3) icie2ki pieszo-rowerowe514.900zl, 4:)
oznakowanieScie2ekpieszo-rowerowych- 30.000zl,5) dokumentaciai rnne
320.628zl":
l w punkcie ,,1) modemizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych , 13.700.000z+,, zmniejszeniado
wartoSci10.554.456zt,
2. w punlccie,,2) monitoringBulwaru - 850.000zl', zwigkszeniado wartoSci
985.969zl,
3. w punkcie ,,5) dokumentacja i inne 320.628 zl' zwiqkszeniedo wartoSci
1.166.699
zl,
4. zmiany okresurealizacji zadaniana lata 2007-20| 1,
5. zmniejszenia lqcznych naklad6w finansowych na rearizaciq zadania
o kwotg2.163.504
zl,
6. zmniejszenia 2r6d,el finansowania inwestycji ze Srodk6w wlasnych
o k w o t q2 . 1 6 3 . 5 0z4l ,
7. zmniejszenia wielko6ci wydatk6w do poniesienia w 2009 roKu
o kwotE11.127
.915z\,
8. zwipkszenia wielko6ci wydatk6w do poniesienia w 2010 roku
o K w o r eJ . l I J . + 4 J z I -

9. wprowadzenia wydatk6w
w wysokodci5.750.966
zl,

do

poniesienia

w

2011

roku
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4)w pozycji 4 ,,Budowa kanalizacji sar.ritamejw Sztumie i czgSci Sztumskiego
Pola":
1. zrr.r
i any okresu realizacji zadania na lata 2006 -2010,
2. zu,iqkszenialqcznych nakiad6w finansowych na realizacjEzadaniao kwotq
728.115zl.
3. zwiqkszenia ir6del finansowania inwestycji ze Srodk6w wlasnych
o kwotg 403.432 zl i zwigkszenia z funduszy strukturalnych
o kwotE324.683zl ,
4. zmniejszenia wielkoSci wydatk6w do poniesienia w 2009 roku
o kwotE3.607.645zt,
5. zwigkszenia wielkoSci uydatk6w do poniesienia w 2010 roku
o kwotq 4.335.760zl,
5)w pozycji 5 wprowadza siq nowe zadaniepn. ,,Utworzenie miejsca rekreacji
w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urzqdzenie placu zabaw wraz
z zagospodarowaniemprzyleglego terenu w celu stworzenia warunk6w do
aktywnej integracji mieszkaric6w":
1) ,,Okres realizacji zadanraobjgtegoprogramem" lata2009-2010,
2) ,, Lqczne naklady finansowe na realizacjq zadania objptego programem"
o warloSci400.000zl,
| ,,2r6dla finansowania zadania objEtego programem lub projektem krajowy wklad publiczny" o warlo6ci 60.000 zl i .,,wklad wsp6lnotowy"
o wartoSci340.000zt,
4) ,,Zr6dla finansowania krajowego wkladu publicznego - bud2et gminy"
o warlo6ci 60.00021,
5) ,,Wielko5ci wydatk6w do poniesieniaw okresie realizacji zadaniaobjqtego
programem lub projektem - w roku budzetowym 2009" o wartoSci
20.000zl i ,,w roku bud2etowyrn2010" o wartoSci380.000zi
zgodnie z zalqcznikiemNr 4 do niniejszej uchwaly.
5. Dokonuje siQ zmniejszenia wyniku i 2rodel sfinansowania deficytu
o kwotq 18.830.379 zl w zalqczniku Nr 5 do uchwaty Rady Miejskiej
Nr XLll304/09 w sprawie zmian w bud2ecie gminy na 2009 rok
pn. ,,Sfinansowanie
deficytubud2etowego2009r." zgodniez zal4cznikiemNr 5
do niniejszejuchwaly.

Szczeg6lowy wykaz zmian zawieralq zalqczniki Nr Nr 1, 2,3, 4 i 5 do niniejszej
uchwaly.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podigcia i podlega publikacji w
Dzienniku
IJrzqdowymWojew6dztwapomorskiego.
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ZrnniejszeniabudZetupo stroniewydatk6w o kwotq 18.830.379zl dokonujesiq
w dziale:
l) 630 ,,Turystyka" rozdz. 63003 ,,Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki" na zadaniachinwestycyjnychpn.:
a. ,,Podniesienieatrakcyjnoriciturystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na
Powi5lu - rewitalizacja i
zagospodarowaniegl6wnych przestrzeni
publicznych $' Sztumiez przywr6ceniemhistorycznegocharakterucentrum
Sztumu w tym: l)system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu250.000 zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej,
malej architektury, zieleni i parking6w dla centrum Sztumu- 13.210.476zl,
3) przebudowa przylqczy energetycznych umoZliwiajqcych realizacjg
inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zl
, 4) nadzory;
inwestorski, autorski i konserwatorsko-archeolo
giczny
639.919 zl,
5) dokumentacjei inne (w tym: inshument elastyczno:ici-24.400
zl) 679.404 zl" o kwotq 4.094.819 zl w zwiqzku z wylonieniem wykonawcy
i przesuniqciemokresurealizacji zad.aniana lata 20 10 -2012,
b. ,,Podniesienie atrakcyjnoSci turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na
PowiSlu - budowa trasy rowerowej lqczqcej zamek w Malborku
z atrakcjami turystycznymi powiat6w malborskiego, sztumskiego,
kwidzyiskiego w tym: 1) modemizacja bulwaru, budowa parkingu
i sieci podczyszczaniaw6d opadowych - 13.700.000zl 2) monitoring
Bulwaru - 850.000 zl, 3) 6cie2ki pieszo-rowerowe 514.800 zl,
4) oznakowanie Sciezek pieszo- rowerowych 30.000 zl,
5) dokumentacjai inne 320.628 zl" o kwotq 11.127.915zl w zwiqzku
z wylonieniem wykonawcy i przesunigciemokresu reallzacii zadaniana lata
2010-2011,
2) 900 ,,Gospodarkakomunalna"rozdz.90001 ,,GospodarkaSciekowai ochrona
w6d" na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Sztumie i czqSci SztumskiegoPola" o kwotg 3.607.645 zl w zwiqzku
przesunigciemrealizacji zadaniana rok 2010 .

Il.

Dokonuje siQ w zalqczniku Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XLI|304/09 w sprawie zmlan w bud2ecie gminy na 2009 rok
pn. ,,Planwydatk6w maj4tkowychna rok 2009" na zadaniachinwestycyjnych:
I ),.,Budowasieci kanalizacji dla obszaru czgSci SztumskiegoPola w tym:
- 30.000zl,
1) roboty - 2.941.847zl,2) nadzory- 48.800zl, 3)odszkodowania
4) dokumentaciai inne- 869.518zl":
BIURORADYMIEISKIE/
W SZTUMIE
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a) w punkcie ,,I ) roboty 2.941.847 zl" zmniejszenia do warloSci
2.750.000
zl.
b) w punkcie ,,4) dokumentacjei inne - 869.548 zl" zmniejszeniado
wartoSci401.820.zl,
c) zrnniejszenia
planowanejwafioScio kwotg 659.575zl,
d) w nakladach planowanych na 2009 rok, w wydatkach budZetou,ych
zwiqkszeniao kwotE 2.644 zl i zmniejszeniaw Srodkachdo pozyskania
o kwote 2.644zl.
2),,PodniesienieatrakcyjnoSci turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na
- rewitalizacja i
Powirilu
zagospodarowaniegl6wrych przestrzeni
publicznych w Sztumie z przywroceniem historycznego charakteru centrum
Sztumu w tym:l)system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu 250.000zl,2) przebud,owa
nawierzchniulic i chodnik6woraz infrastruktury
technicznej wraz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej,malej architektury,
zieleni i parking6w dla centrum Sztumu * 13.210.476zl, 3) przebudowa
przylqczy energetycznychumoZliwiaj4cych realizacjg inwestycji dla centrum
rniasta Sztum - 300.000 zl
, 4) nadzory; inwestorski, autorski
i konser"watorsko-archeologiczny639.919zl, 5) dokumentacjei inne (w tym:
instrumenteiastycznoSci-24.400
zl) - 679.404zl":
a) w punkcie ,,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej,
malej architektury,zielenii parking6w dla centrum Sztumu- 13.210.476zl',
zrnniejszenia
do wartoici 10.207.550zl ,
b) * punkcie ,,5) nadzory; inwestorski, autorski i konserwatorskoarcheologiczny- 639.919zl" zmniejszeniado wartoSci 187.333zl,
c) w punkcie ,,6) dokumentacjei inne * 679.404zl,' zwrqkszenie
do wartorici
926.186zl,
d) zmiany okresurealizacji inwestycji na lata 200712012,
e) zmniejszenia
planowanejwarto6ciinwestycjio kwotp 3.208.730zl,
t) zmniejszeniawydatk6w na2009rok o kwotq 4.094.819zl,
g) znrniejszenia
wydatk6wbud2etowycho kwotq 444.223zl,
h) zrnniejszenia
drodk6wdo pozyskaniao kwotp 3.650.596zl,
3),,PodniesienieatrakcyjnoSci turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na
Powislu - budowa trasy rowerowej lqczqcejzamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymipowiat6w malborskiego,sztumskiego,kwidzyiskiego w tym:
1) rnodernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania w6d
opadowych- 13.700.000zl 2) monitoring Bulwaru - 850.000zl, 3) lciezki
pieszo-rowerowe514.800zl, 4) oznakowanieScieZekpieszo-rowerowych_
30.000zt,5) dokumentacjai inne 320.628zl":
EluRo RADYMtElSKtEl
W SZTUMIE
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a) n' punkcie ,,I ) modernizacj
a bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych - 13.700.000A
zmniejszenia do
wartorici10.554.456zl,
b) rv punkcie ,,2) monitoringBulwaru - 850.000zl" zwiqkszeniado wartoSci
985.969zl.
c) w punkcie ,,5) dokumentacjai inne 320.628 zl' zwigkszeniedo warlo6ci
1.166.699
zl,,
d) zmiany okresurealizacjiinwestycjinalata 200712011,,
e) zrnniejszenia
pianowanejwartoSciinwestycjio kwotq 2.163.504zl,
l) zmniejszeniar.rydatk6wna 2009 rok o kwotg 11.127.915
zl,
g) zmniejszeniawlrdatk6wbudZetowycho kwotQ4.438.961zL,
h) zmniejszeniaSrodk6wdo pozyskaniao kwotq 6.688.954zl,
3) ,,Budowakanalizacjisanitamejw Sztumiei czqSciSaumskiegoPola"
a) zwiqkszeniaplanowanejwarloSciinwestycjio kwotg 728.115 zt,
b) zmniejszeniawydatk6w na2009 rok o kwotQ3.607.645zl,
c) zmniejszeniawydatk6w budzetowycho kwotq 1.527.823zl,
d) zmniejszeniapoZyczkiz WFOS i GW o kwotq 800.000zl.
a) zmniejszeniaSrodk6wdo pozyskaniao kwotq | .269.822zl,

*

III.

\t

Dokonuje siq w zalqczniku Nr 4 do chwaty Rady Miejskiej Nr XLV304/09
w sprawie zmian w bud2ecie gminy na 2009 r. pn. ,,Wydatki zwiqzane
z wieloletnimiprogramamiinwestycyjnymi"w dziale:
1) 010 rozdz.01010 na zadaniu ,,Budowa sieci kanalizacjidla obszaruczqsci
SztumskiegoPola w tym: 1) roboty - 2.941.847zl,2) nadzory- 48.800 zl,
- 30.000zl, 4) dokumentacjai inne- 869.548zl":
3) odszkodowania
a) w punkcie ,,1) roboty 2.941.847 zl" zmniejszenia do wartoSci
2.750.000zl,,
b) w punkcie ,,4) dokumentacjei inne - 869.548 zl" zmniejszeniado
wartorici401.820.zl,
c) Og6lem limit wydatk6w w zl" bylo 3.890.195 zl jest 3.230.620 zl
(zmniejszenieo 659.575zl),
d) ,,Planowanenaklady rok 2009 - w tym Zr6dia finansowania" - ,,Srodki
wlasne" bylo 2.311 zi jest 4.955 zl (zwigkszenieo 2.644 zl) i ,,fundusze
strukturalne"bylo 3.689 zl jest 1.045 zl (zmniejszenieo 2.644 zl),
e) ,,Planowanenaklady - I rok 2010" bylo 3.794.000zt jest 3.134.425zL
(zmniejszenie o 659.575 zl), ,,w tym 2r6d1afinansowania"- ,,6rodki
wlasne" bylo 1.932.988zi jest 1.384.293zl (zmniejszenieo 547.650 zl),,
,,fundusze strukturalneUE" byto 1.861.012 zl jest 1.750.132 zl
(zmniejszenieo 111.925zt),
2) 630 rozdz.63003 na z,adantu,,Podniesienie
atrakcyjno6citurystycznejSzlaku
Zamk6w Gotyckich na PowiSlu - rewitalizacja i zagospodarowaniegl6wnych
z oryginalem
BIURORADYMlElSKlEl "ra zgodnoSd
:.-,-. .t-1 i LiS,i:j!3
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przestrzenipublicznychw Sztumiez przywr6ceniemhistorycznegocharakteru
centrum Sztumu w tym:1)system monitoringu wizyjnego dla centrum
Sztumu-250.000zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budow4 sieci kanalizacji deszczowej,rnaiej
architektury, zieleni i parking6w dla cenrrum Sztumu , 13.210.476zl,
3) przebudowa przylqczy energetycznych umoZliwia.i4cych realizacjq
inwestycjidla centrummiastaSztum- 300.000zt , 4) nadzory;inwestorski,
- 639.919zt, 5) dokumentacjei inne
autorskii konserwatorsko-archeologiczny
(w tym: instrumentelastycznoSci-24.400
zl) - 679.404zl":
a) w punkcie ,,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastrukturytechnicznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowe.j,
malej architektury,zieleni
i parking6wdla centrumSztumu- 13.210.476
zl',
zmniejszeniado wartoici 10.207.550zl ,
b) w punkcie ,,5) nadzory; inwestorski, autorski i konserwatorskoarcheologiczny- 639.919zl" znnielszenia do wartojci 187.333zl,
c) w punkcie ,,6) dokumentacjei inne * 679.104zl" zwiqkszeniedo wartoSci
926.186zl,
d) ,,Og6lem limit wydatk6w w zl" bylo 15.079.799zl jest 11.871.069zl
(zmniejszenie
o 3.208.730zl),
e) ,,,Planowanenaklady - rok 2009" bylo 4.294.819 zl jest 200.000 -A
(zmniejszenie o 4.094.819zl), ,,w tym Lr6dla finansowania',- ,,jrodki
wlasne" bylo 644.223 zl lest 200.000 zl (zwiqkszenie o 444.223 zl).
,,funduszestrukturalne UE" byio 3.650.596 zl jest ,,0" zl (zmnielszenie
o 3.650.596zl\1) ,,Planowanenaklady - I rok 2010" byio 5.101.030zt lest 3.087.098zl
(zmniejszenie o 2.013.932zl),,,w tym ir6dla finansowania',-,,Srodki
wlasne" bylo 765.154zl jest 1.793.734zl (zwigkszenieo 1.0287.5g0zl),
,,fundusze strukturalne UE" bylo 4.335.876 zi jest 1.293.364 zl
(zmniejszenie
o 3.042.512zt),
g) ,,,Planowane
naklady - II rok 2011" bylo 5.437.168zl jest 5.120.332zl
(zmniejszenie o 316.836 zl), ,,w tym Lr6dla finansowania',- ,,drodki
wlasne" bylo 306.897zl jest 2.454.129zt (zwiqkszenieo 2.147.232zl),
,,fundusze strukturalne UE" bylo 4.609.271 zl jest 2.145.203 zl
(zmniejszenie
o 2.464.068zl),
h) wprowadza siq rok 2012 - ,,Planowanenaklady w latach nastgpnych',
o wartoSci3.216.857zl, (w tym Srodki wlasne 1.869.129zl i fundusze
strukturalne1.347.728 zl),
3) 630 rozdz. 63003 na zadaniu,,Podniesienieatrakcyjnodciturystycznej Szlaku
Zamk6w Gotyckich na PowiSlu - budowa trasy rowerowe1 lqczqcel zamek
w Malborku z atrakcjamiturystycznymi powiat6w malborskiego,sztumskiego,
kwidzyiskiego w tym: I ) modernizacjabulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych- 13.700.000zl 2) monitorins Bulwaru _
BIURORADYMIEISKIEI
W SZTUMIE
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850.000 zt, 3) Sciezkipieszo-rowerowe514.g00 zl, 4) oznakowaniesciezek
preszo-rowerowych- 30.000zl,5) dokumentacjai inne 320.62gzl,,:
a) w punkcie ,,1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych - 13.700.000 zl"
zmniiiszenia do
wartodci10.554.456
zl,
b) w punkcie,,2) monitoringBulwaru - 850.000zl" zwiqkszeniado wartosci
985.96921,
c) w punkcie ,,5) dokumentacjai inne 320.62g zl' zwrqkszeniedo warlosci
1.166.699
zl,
d) ,,Og6temlimit wydatk6w w zl,'byio i5.415.428zl iest 13.251.924
zl
(zmniejszenieo 2.163.504zl),
e) ,,Planowanenaklady - rok 2009,' bylo 11.327.915zl iest 200.000 zt
(zmniejszenie o 11.127.915zl), ,,,wtym Zrodla finansowania,,_ ,.Srodki
wlasne" bylo 4.638.961zt jest 200.000zl (zmniejszeniao 4.438.961 zl).
,,fundusze strukturalne UE,' bylo 6.6g9.954 zl jest ,,0" zl (zmniejszenie
o 6.688.974zl),
D ,,Planowanenaklady - I rok 2010,,bylo 3.766.885zl jest 6.980.330zt
(zwigkszenie o 3.213.445zl), ,,w tym Lr6dla finansowania"_ ,,Srodki
wiasne" bylo 1.506.754zl jest 2.042.639zl (zwipkszenieo 535.g85zl).
,,fundusze strukturalne UE" bylo 2.260.131 zl jest 4.937.691
. zl
(zwiqkszenieo 2.677.560zl),
g) wprowadza sig rok 20il - ,,pranowanenaklady w ratach nastgpnych"
o warlosci 5.750.966 zr (w tym srodki wlasne r.739.57r zl
ifunduszestrukturalneUE 4.011.395zL),
4) wprowadza sig nowe zad,aniew dziale 900 rozdz. 90001 pn.,,Budowa
kanalizacjisanitarnejw Sztumiei czpsciSztumskiegopola',:
a) ,,Og6lemlimit wydatk6ww zl,, o wartoSci4.449.950zl,
b) ,,Planowane
naklady- rok 2009" o warro5ci17.099zl
c) ,,Planowane
naklady- I rok 2010',o wa:toSci4.335.760zl, ,,w tym Lr6dla
finansowania"-,,6rodki wlasne', o warloSci 1.550.937zl, ,,po|yczki,,
o wartoici 800.000zl, ,,funduszestrukturalne[,rE" o wartosci r.557.g}i zr,
d) ,,Poniesione naklady do korica 2009 r.', o wartorici 96.991 zl,

.v

IV.

Dokonuje sig w zalqcznlku Nr 5 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XXXVII/274109 w sprawie
zmian w budzecie gminy na 2009 rok
pn. ,'wydatki na programyi projekty realizowaneze srodk6w pochodzqcychz
budZetu Unii Europejskiej oraz niepodregai4cych zwroiowi rirodk6w
z pomocy udzielonej przez pahstwa czlonkowskie EpowH (EFTA), oraz ze
2r6del zagranicznych niepodlegaj4cych zwrotowi innych ni2 z bud2etu unii
Europejskiej i z pomocy udzielonej przez pahstwaczlonkowskie EpowH (EFTA)
w czg{ci zwiqzanejz realizacjqzadarigminy', na zadaniach..
1. w pozycji I - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla obszaru czEsci
Sztumskiego Pola w tym: l) roboty - 2.g4l.g4j zl, 2) nadzory _
BItJRORADY.MlElsKlEl za zgodno66
z oryginalem
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48.800zl, 3) odszkodowania- 30.000zl, 4) dokumentacjai inne

zl"

r) w
2)
3)
4)

5)
6)

869.548

:

punkcie ,,1) roboty 2.911.847 zL" zrnniejszenia do waftosci
2.750.000
zl,
w punkcie ,,4) dokumentacjei inr.re- 869.548 zl" zmnielszeniado
wafioSci401.820.zl,
,,l,qcznenaklady finansowe na realizacjg zadaniaobjgtegoprogramem lub
projektem"bylo 3.890.195jest 3.230.620zl ( zmniejszenie
o 659.575zl),
,,ZrodLa finansowania zadania objgtego programem lub projektem krajowy wklad publiczny" bylo 1.970.047 zl jest 1.424.953 zl
(zmniejszenieo 545.094zl), ,,wklad wsp6lnotowy"bylo I .920.148zl jest
1.805.667
zL(zmniejszenie
o 114.481zl),
,,Zrodla finansowaniakrajowego wkladu publicznego- budzet gminy"
bylo 1.970.047zl jest 1.424.953zl (zmniejszenieo 545.094zl),
,,WielkoSi wydatk6w do poniesieniaw okresie realizacji zad,aniaobjqtego
programem lub projektem"
,,w roku budZetowym 2010" byio
3.794.000zl jest3.134.425zl (zmniejszenie
o 659.575zl),

v,

2.w pozycji 2 - ,,Podr.riesienieatrakcyjnoSci turystycznej Szlaku Zamkow
Gotyckich na PowiSlu - rewitalizacja i
zagospodarowaniegl6wnych
przestrzenipublicznych w Sztumiez przywrocentemhistorycznegocharakteru
centrum Sztumu w tym:i)system monitoringu wizyjnego dla centrum
Sztumu-250.000zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej,malej
architektury, zieieni i parking6w dla centrum Sztumu - 13.210.476zl,
3) przebudowa przylqczy energetycznych umo2liwiaj4cych realizacjE
inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zl , 4) nadzory;inwestorski,
autorski i konserwatorsko-archeolo
giczny * 639.919 zl, 5) dokumentacje
i inne(w tym: instrumentelastycznoSci-24.4}}
zl) * 679.404zl":
l.,
1) w punkcie ,,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnik6w oraz
infrastruktury technicznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej,
malej architektury,zieleni
i parking6wdla centrumSztumu- 13.210.476
zl,,
zrnniejszenia
do warto5ci10.207.550
zl ,
2) - punkcie ,,5) nadzory; inwestorski, autorski i konserwatorskoarcheologiczny- 639.919zl" zmniejszeniado warto6ci 187.333zl,
3) w punkcie ,,6) dokumentacjei inne,679.404 21"zwiqkszeniedo wartoSci
926.186zl,
4) ,,Okres realizacji zadania objEtego programem lub projektem,' bylo
2007-201| jest 2007-20 12",
5) ,,tr4cznenaklady finansowe na realizacjg zadaniaobjgtegoprogramemlub
projektem" bylo 15.079.799 jest 11.871.069 zl (zmniejszenie
o 3.208.730
zl),
BluRo RADYMr['SKtEl
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Q ,,Zrodla finansowania zadania objEtego programem lub projektem krajowy wkiad publiczny" bylo 2.362.171zl lest6.962.890zl (zwipkszenie
o 4.600.719zi), ,,wkiadwsp6lnorowy"bylo 12.717.628zl jest 4.908.179zt
(zmniejszenieo 7.809.449zl),
7) ,,Zr6dta finansowania krajowego wkiadu publicznego -budZet gminy ,,
bylo 1.841.171zl jest 6.441.890zl (zwigkszenieo 4.600.719zl),
8) ,,WielkoSi wydatk6w do poniesieniaw okresie rcalizacjt zad,aniaobiqtego
programem lub projektem"
,,w roku budZetowyrn 2009. byio
1.294.819 zl jest 200.000 zl (zrnniejszenieo 4.094.819 zl), ,,w roku
budZetowym2010" bylo 5.101.030zl jest 3.087.098zl (zmniejszenie
o 2.013.932 zl), ,,w roku bud2erowym 2011" bylo 5.437.168 zl jest
5.120.332 zl (zmniejszenieo 316.836 zl)' wprowadza siq ,,w roku
bud2etowym2012" kwotq 3.216.857zl,
3.w pozycji 3 - ,,Podniesienie
atrakcyjnorici
turystycznejSzlaku Zamk6w
Gotyckich na Powislu - budowa trasy rowerowej lqczqcelzamek w Malborku
z atrakcjamiturystycznymi powiat6w malborskiego,sztumskiego,
kwidzyriskiegow tym: 1) modernizacjabulwam, budowaparkingui sieci
podczyszczania
w6d opadowych- 13.700.000zl 2) monitoringBulwam _
850.000zl, 3) Scie2kipieszo-rowerowe
5i4.800 zl,4) oznakowanie(cie2ek
pieszo-rowerowych- 30.000zl, 5) dokumentacjai inne 320.62gzl',:
1) w punkcie ,,1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczaniaw6d opadowych - 13.700.000zl"
zmniejszenia do
wartoici 10.554.456zl,
2) w punkcie ,,2) monitoring Bulwaru - 850.000zl" zwigkszeniado wartoSci
985.969zl,
3) w punkcie ,,5) dokumentacjai inne 320.628 zl, zwipkszeniedo warroSci
| . l 6 6 . 6 9 9z l ,
4) ,,Okres realizacji zadania objgtego programem lub projektem" bylo
2007-20I 0 j est 2007-2011",
5) ,,trqcznenaklady finansowe na realizacjg zadaniaobjgtegoprogramem lub
projektem" bylo 15.415.428 jest 13.251.924 zl (zmnieiszenie
o 2 . 1 6 3 . 5 0z4l t .
Q ,,Zrodla finansowania zad,aniaobjgtego programem lub projektem krajowy wklad publiczny" bylo 6.351.775 zl lest 4.198.271 zl
(zmniejszenieo 2.163.504zI),
7) ,,Zr6dLa finansowania krajowego wkladu publicznego -budZet gminy ',
bylo 6.35 1.775 zl jest 4. 188.27| zl (zmnielszenie o 2. | 63.504 zl),
8)
wydatk6w do poniesieniaw okresie realizacji zadaniaobiEtego
"wielkosi
programem lub projektem"
,,w roku bud2etowym 2009. bylo
jest
11.327.915
zl
200.000z1 (zmniejszenie
o 11.127.915
zt), ,,w roku
budZetowym2010" bylo 3.766.885 zl jest 6.980.330 zt (zwigkszenie
o 3.213.445 zl),wprowadza siq ,,w roku budZetowym 2011" kwotq
5.750.966
zL,
BtURoRADvMlElsKt[,
t5

4. rl' pozycji 4,,Budowa kanalizacjisanitamejw. Sztumiei czqsci Sztumskiego
Pola":
1) ,,Okres realizacji zadaria objqtego programem lub projektem,' bylo
2007-2009jest 2007-2010,
2) ,Lqczne naklady finansowe na realizacjq zadaniaobjqtego programem lub
projektem"bylo3.72l.735zl jest 4.449.850
zl(zwigkszenie
o 728.115zl),
3) ,,Zr6dla finansowaniazadaniaobjQtegoprogramemlub projektem - krajowy
wklad publiczny" bylo 2.443.823 zl jest 2.847.255 zl (zwiqkszenieo
403.432 zl), ,,wklad wsp6lnotowy" bylo 1.277.912zl jest 1.602.595zl
(zwigkszenie o 324.683 zL\,
| ,2rodla finansowaniakrajowegowkladu publicznego-bud2et gminy ,' bylo
2.443.823zl jest2.847.255zl (zwigkszenieo 403.432zl),
5) ,,Wielko6i wydatk6w do poniesienia w okresie realizacji zadaniaobiqrego
programem lub projektem"
,w roku bud2etowym 2009" bylo
jest
3.624.744zl
17.099zl (zmniejszenieo 3.607.645zl), wprowadzasiq
,,w roku budZetowym2010" kwotp 4.335.760zL,
6) ,,Poniesione
nakladydo koica 2008 r." o warto5ci96.991zl,
5.w pozycji 5 wprowadza siq nowe zadaniepn. ,,Utworzenie miejsca rekreacji
w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urzqdzenie placu zabaw wraz
z zagospodarowaniemprzyleglego teienu w celu stworzenia warunk6w do
aktywnej integracji mieszkafc6w" :
1),,Okres reahzacji zadaniaobjqtegoprogramem" lata 2009-20I 0,
2) ,, tr qczne naklady finansowe na reallzacjg zadaniaobjQtegoprogramem"
o warto6ci400.000zl,
3) ,,Zr6dla finansowania zadania objptego programem lub projektem krajowy wklad publiczny" o warloSci 60.000 zl i ., wktad wsp6lnotowy"
o warto6ci 340.000zl,
4') ,,,Zrodla finansowania krajowego wkiadu publicznego - bud2et gminy"
o warloSci 60.000zl,
5) ,'wielkosci wydatk6w do poniesieniaw okresie realizacjt zadaniaobiqtego
v
programem lub projektem - w roku budZetowym 2009,' o wartoSci
20.000zt i ,,w roku bud2etowym2010" o warloSci380.000zl,
V.

Dokonuje si€ zmian w zal4czniku Nr 6 do uchwaly Rady Miejskie.i
Nr XLIl304l09 w sprawie zmian w budZecie gminy na 2009 rok
pn. ,,Stinansowanie
deficy'tubudZetowego2009r.', w pozycji:
1) ,,Planowanedochody" bylo 43.668.021zl iest 43.879.59gzl zwiqkszenie
o 2l\.577 zl (211.57'7zl zmiany dokonane ZarzqdzeniamiBurmistrza Miasta
i Gminy Sztumzgodniez kompetencjami- dotacjecelowe),
2) ,,Planowanewydatki" byio 64.398.620zl jest 45.568.241zl zmnieiszenie
o 18.618.802zl ((-) 18.830.379zl (+) 2t1.577 zl zmiany dotonane
poprzednimi uchwalami Rady Miejskiej i zarzqdzeniamiBurmistrza Miasta
i Gminy Sztumzgodniez kompetencjami- dotacjecelowe),
tJIURORADYMf ElSKtE, za zgodna!6z oryslll
{7il
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3 ) ,,Wynik" bylo (-) 20.730.599 zl jest (-) 1.900.220 zL zmniejszenie
o . 1 8 . 8 3 0 . 3 7z 9
l,
jest 1.900.22021
4 ) ,,Zr6dla sfinansowania deficytu" bylo 20.730.599 zl
zmniejszenie o 18.830.379zl,
5) ,,Przychody z zaciryniqtych po2yczek i kredyt6w na rynku krajowym" bylo
9.600.000
zl jest ,,0" zmnieiszenie
o 9.600.000zl,
6 ) ..Przychody z zacirynigtych po?yczek i kredyt6w na rynku krajowym po?yczkaz WFOS i GW" bylo 800.000zl jest',0" zmniejszenieo 800.000zl,
7 ) ,,Nadwy2kiz lat ubieglych"bylo 10.330.599zl jest 1.900.220zl zmnielszenie
o 8 . 4 3 0 . 3 7z9l .
Powy.Zszezmiany wynikaj4 z:
l) zmniejszeniaplanowanychwydatk6w o kwotq 18.830.379zl.
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v
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Zalqcznik Nr 1
do uchwaly Rady
Mieiskieiw Szturnie

,ryr}ril.l'i!.Y.l2.c)

z d n i a . .1:.,..*.L. . . . 2009roku

I.WYDATKI

630

Turystyka

63003 Zadania w zakresieupowszechnianiaturvstyki
1) W1'datki maj4tkowe w tym: inwestycje:
- podniesienieatrakcyjnoSciturystycznej
SzlakuZamk6w Gotyckichna poniSlu rewitalizacja i zagospodarowanie
916wnychprzestrzenipublicznych w
Sztumie z przywr6ceniemhistorycznego
charaktemcentfllm Sztumu w t1'm:
1)systemmonitoringu wizyjnego dla
centrumSztumu-250.000zl,
2) przebudowanawierzchniulic i
chodnik6w oraz i nfrastrukturytechnicznej
wraz z budowqsieci kanalizacji
deszczowej,malej architektury,zieleni i
parking6w dla centrum Sztumu13.210.4'76zl, 3) przebudowaprzylqczy
energetycznychumoZliwiaj 4cych realizacjg
inwestycji dla centrum miasta Sztum 300.000zl ,4) nadzory;inwestorski,
autorski i konserwatorsko-archeologiczny
639.91921,5) dokumentacjei inne (w tym:
instrument elastycznoici-24.4}} zl)
679.404zl
4.094.819
- podniesienieatrakcyjnosciturystycznej
SzlakuZamk6w Gotyckichna powiSlubudowa trasy rowerowej lqcz4cejzamek
w Malborku z atrakcjamiturystycznymi
powiat6w malborskiego,sztumskiego,
kwidzyriskiego w tym: I ) modernizacja
bulu anr.budowaparkinguisieci
podczy szczaniaw6d opadowych 13.700.000zl 2) monitoringBulwaru850.000zl, 3) dcieZkipieszo-rowerowe
514.800zl, 4) oznakowanieScie2ek
pieszorowerowvch 30.000zl. 5) dokumentacja
i inne 320.628 zl
1 1 . 1 2. 9
71 5
Razem Dz. 630 - T
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Gospodarkakomunalna i ochronaSrodowiska

90001 Gospodarkaciekon'a i ochronaw6d
1) Wydatki maj4tkowe w tym: inwestycje:
- budowa kanalizacji sanitarnejw Sztumie
i czgSciSztumskiegoPola
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
Srodowiska
Razem zwigkszeniai zmnieiszenia wvdatkriw

3.607
.64s
3.607
.645

104.099
17.099

3.607.645
3.607.645
18.830.379

17.099
6.38,1.964
45.779.818
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Sfinansowaniedeficytu budZetowego2009r.
Lp.

TreS6

Klasyfikacja
Kwota
Zmniejsze- Zwipksze- Kwota
przychod6w Plan na 2009 r.
nia
nia
Plan na
i rozchod6w przed zmianami
2009r. po

Planowane
dochodl'

2. Planowane

64.398.620 1 8 . 6 1 8 . 8 0 2

w1'datki
-1.

I

I

Wynik
Zrodtfl
sJinansowania
deficytu
Przychodyz
zaciqgniptych
poZyczeki
kredyt6u' na

rynku
krajowym
2 . Plzychodl' z
zaciqgniptych
po2yczeki
kredyt6u' na
11'nku
krajowym
po2yczka z

zmianach
2 1 1 . 5 7 7, 1 3 . 8 7 9 . 5 9 8

43.668.021

- 20.730.s9918.830.379
20.730.599r 8.830.3
79

$es2

45.779.81
- 1.900.220
1.900.220

9.600.000 9.600.000

J

$es2

800.000

800.000

wFosicw

t . Nadr.vyZkiz lar
ubiegl5rch

$957

i 0 . 3 3 0 . 5 9 9 8.430.379

1.900.220
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