UCHWAŁA NR XXXVII/358/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst
Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2013 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem
Nr 1
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2013 r. z upływem roku budżetowego,
określony w załączniku Nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/358/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2013 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.

1

2

3.

4.

Dział

Rolnictwo
i łowiectwo

Transport
i łączność

Gospodarka
mieszkaniowa

Działalność
usługowa

Wyszczególnienie
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
a) Modernizacja drogi transportu rolnego,
w obrębie geodezyjnym Uśnice, na
działkach nr 114/1, 114/2, 169, 226, 32, 8/6,
331/4, 332, 328/7 (wraz z mostem oraz
dokumentacja)
Drogi publiczne gminne
a) Przebudowa dróg osiedlowych – osiedle
Parkowe w Sztumie, roboty budowlane672.375zł, inspektor nadzoru – 14.598 zł
i roboty dodatkowe- 54.132 zł,
b) Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej,
ul. Baczyńskiego z drogą krajową nr 55,
celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia
komunikacji w centrum Sztumu,
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) opracowanie dokumentacji projektowej
na remont dachu budynku willi – Wzgórze
Zamkowe w Sztumie
1) Plany zagospodarowania przestrzennego
a) opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
b) opracowanie decyzji o warunkach
zabudowy,
c) opracowanie projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sztum
2) Prace geodezyjne i kartograficzne
a) podziały geodezyjne,
3) Pozostała działalność
a) Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Sztum na lata 2012-2020
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Kwota

Termin
realizacji
14.760 31.05.2014 r.

741.105 30.06.2014 r.
.

10.332 30.06.2014 r.

12.054 30.06.2014 r.

47.036 30.06.2014 r
5.000 31.03.2014 r.

15.744 31.03.2014 r.
16.323 30.06.2014 r.

29.520 30.06.2014 r.
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5.

6.

7.

8.

9.

Administracja
publiczna

Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona przeciw
pożarowa

Urzędy gmin
a) Zakup materiałów eksploatacyjnych,
b) Usługi informatyczne, m.in.: hosting,
utrzymanie systemów, aktualizacja
danych itp.
c) Wykonanie audytu Bezpieczeństwa
Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy
Sztum,
d) Usługi wdrożeniowe i opieka serwisowa
e) Opieka autorska El-Dok System
f) Zakup oprogramowania do prowadzenia
elektronicznej ewidencji budynków
i nazw ulic
g) Zakup oprogramowania do prowadzenia
elektronicznej ewidencji gruntów i mienia
gminy
Ochotnicze Straże Pożarne
a) Budowa zasilenia w energię elektryczną
remizy strażackiej w Białej Górze

Szkoły podstawowe
1) Zakup usług remontowych:
Oświata
a) Wymiana instalacji elektrycznej w
i wychowanie
pomieszczeniach kuchennych SP Nr 2
w Sztumie
b) Wymiana podłóg w budynku SP w ZS
w Gościszewie
1) Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) Modernizacja oświetlenia ulicznego
skrzyżowań dróg gminnych tj. ul.
Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności,
Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55opracowanie pełno branżowej
Gospodarka
dokumentacji,
komunalna
2) Pozostała działalność
i ochrona
b) Budowa pasażu handlowego w obszarze
środowiska
starej fosy w Sztumie – roboty budowlane
-401.596 zł i inspektor nadzoru-33.500 zł,
a) Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle
Na Wzgórzu w Sztumie– roboty
budowlane-55.452 zł i inspektor nadzoru
– 6.150 zł,
Pozostała działalność
a) Opracowanie dokumentacji projektowej
na
zagospodarowanie
terenu
Kultura fizyczna
rekreacyjnego na działkach nr 400/5
i 401/2 w Sztumie
Ogółem wydatki niewygasające
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210 31.05.2014r

8.773 30.04.2014 r.

6.139 30.04.2014r.
5.056 31.05.2014 r.
4.960 30.04.2014r

8.610 30.04.2014r

8.610 31.05.2014r.

1.150 31.05.2014 r.

27.154 31.03.2014 r.
12.610 31.03.2014 r.

6.458 31.03.2014 r.

435.096 28.02.2014 r.

61.602 31.03.2014 r.

17.220 30.06.2014 r.
1.495.522
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/358/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2013 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
Lp.

Dz. Rozdz.

§

Treść

Plan

z tego:
Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

010

01042

6050

Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki majątkowe:
Modernizacja drogi transportu rolnego,
w obrębie geodezyjnym Uśnice, na działkach
nr 114/1, 114/2, 169, 226, 32, 8/6, 331/4, 332,
328/7 (wraz z mostem oraz dokumentacja)

Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
600
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
6050
- wydatki majątkowe:
1) Przebudowa dróg osiedlowych – Osiedle
Parkowe w Sztumie
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę skrzyżowania drogi gminnej,
ul. Baczyńskiego, z drogą krajową nr 55, celem
poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia
komunikacji w centrum Sztumu
Razem dz. 600 – Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4270 - zakup usług remontowych
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 - zakup usług pozostałych
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne 4300 - zakup usług pozostałych
71095
Pozostała działalność
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Razem dz. 710 – Działalność usługowa
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14.760

14.760

14.760

14.760

14.760
14.760

14.760
14.760

751.437

751.437

741.105

741.105

10.332
751.437

10.332
751.437

12.054
12.054
12.054

----

67.780
67.780
16.323
16.323
29.520

------

29.520
113.623

---
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5

6

7

8

9

750

Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin
- wydatki bieżące
4210
1) zakup materiałów eksploatacyjnych
4300
2) zakup usług pozostałych
6060 - wydatki majątkowe:
1) „Zakup oprogramowania do prowadzenia
elektronicznej ewidencji budynków i nazw
ulic”
2) „Zakup oprogramowania do prowadzenia
elektronicznej ewidencji gruntów i mienia
gminy”
Razem dz. 750 – Administracja publiczna
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki majątkowe
6050 1) „Budowa zasilenia w energię elektryczną
remizy strażackiej w Białej Górze”
Razem dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciw pożarowa
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
4270 - zakup usług remontowych
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6050 - wydatki majątkowe
1) Modernizacja oświetlenia ulicznego
skrzyżowań dróg gminnych tj. ul.
Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności,
Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55
90095
Pozostała działalność
6050 - wydatki majątkowe:
1) „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej
fosy w Sztumie”
2) Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na
Wzgórzu w Sztumie
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926
Kultura fizyczna
92695
Pozostała działalność
6050 - wydatki majątkowe
1) Opracowanie dokumentacji projektowej
na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
na działkach nr 400/5 i 401/2 w Sztumie
Razem dz.926- Kultura fizyczna i sport
Ogółem wydatki niewygasające
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42.358
25.138
210
24.928
17.220

---17.220

8.610

8.610

8.610
42.358

8.610
17.220

1.150
1.150

1.150
1.150

1.150
1.150

1.150
1.150

39.764
39.764
39.764

----

6.458
6.458

6.458
6.458

6.458

6.458

496.698
435.096

496.698
435.096

61.602
503.156

61.602
503.156

17.220
17.220

17.220
17.220

17.220
17.220

17.220
17.220

1.495.522

1.304.943
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 885) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:
I. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wydatki
majątkowe –zadanie pn.: „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Uśnice,
na
działkach nr 114/1, 114/2, 169, 226, 32, 8/6, 331/4, 332, 328/7 (wraz z mostem oraz dokumentacją)” – na kwotę
14.760 zł, na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja mostu nad kanałem
Nogatu w miejscowości Uśnice”. Zgodnie z umową GK.272-4-2013 z dnia 13.12.2013 r. z Jerzym Cieszko
prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe Malbork.
Termin realizacji zadania do 31.05.2014r.
II. w dziale 600 „Transport i łączność” :
1. rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe –zadanie pn.:
a) „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – Osiedle Parkowe w Sztumie” – na kwotę 741.105 zł, w tym:
- Kwotę 672.375 zł za roboty budowlane - IV rata, zgodnie z umową RI.GK.272.26.2012.2013 z dnia
22.03.2013 r. z firmą MOTA - ENGIL Central Europe SA Kraków. Termin realizacji zadania do 31.05.2014 r.
- Kwotę 14.598 zł za nadzór inwestorski, zgodnie z umową GK.272.26.1.2012.2013 z dnia 26.04.2013 r.
z Wojciechem Rytlewskim i Ireneuszem Zagórskim prowadzącymi działalność pn. Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe DRO-BUD s.c. Tczew. Termin realizacji zadania do 31.05.2014 r.
- Kwotę 54.132 zł na roboty dodatkowe. zgodnie z umową GK.272.1.2013 z dnia 27.12.2013 r. z firmą MOTA
- ENGIL Central Europe SA Kraków Termin realizacji zadania do 31.05.2014r.
b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej, ul. Baczyńskiego
z drogą krajową nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum Sztumu” – na kwotę
10.332 zł. Zgodnie z umową GN.IV.272.1.2012 z 05.10.2012r. (wraz z aneksami) z Patrykiem Schultz – Biuro
Projektów Drogowych w Grudziądzu.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2014 r.
III. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” –
kwota 12.054 zł stanowi „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu budynku willi – Wzgórze
Zamkowe w Sztumie” – II rata. Zgodnie z umową nr GN.VII.272.3.2013 z dnia 28.06.2013r. (wraz z aneksem)
z Piotrem Mankiewicz prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Projektowanie, Nadzorowanie,
Wykonawstwo „MAN-BUD” z siedzibą w Grudziądzu. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
IV. w dziale 710 „Działalność usługowa” :
1) w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w tym:
a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „lokalizacji Farmy Wiatrowej
w Szpitalnej Wsi obręb Barlewice” na kwotę 47.036 zł. Zgodnie z umową nr GN.342.1.2013 z 16.01.2013r.
z Arturem Składanek prowadzącym działalność pn. Biuro Urbanistyczne z siedzibą w Grudziądzu. Termin
realizacji zadania do 30 czerwca 2014 r.
b) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie miasta
i gminy Sztum na kwotę 5.000 zł. Zgodnie z umową GN.342.1.2013 z 06.02.2013r. z Danielem Załuskim
prowadzącym działalność pn. „STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI” z siedzibą w Gdańsku. Termin realizacji
zadania do 31 marca 2014 r.
c) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sztum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…” na kwotę 15.744 zł. Zgodnie z umową
GN.342.3.2011 z 21.10.2011r. z Projektowo-Doradczym Biurem Architektoniczno-Urbanistycznym „Proj-Plan”
Arturem Składanek, Małgorzatą Kuklińską, Elżbietą Piechocką s.c. z siedzibą w Grudziądzu. Termin realizacji
zadania do 31 marca 2014r.
2) w rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” w tym:
a) podział działek nr 212/2, 211/4 i 211/10 położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd na kwotę 5.535
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zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.19.2013 z 05.08.2013 r. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
b) podział działki nr 209 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd na kwotę 1.845 zł. Zgodnie ze
zleceniem GN.III.6831.19.1.1.2013 z 02.09.2013 r. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
c) podział działki nr 211/9 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd na kwotę 1.845 zł. Zgodnie ze
zleceniem GN.III.6831.19.1.7.2013z 14.10.2013 r. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
d) podział działki nr 29 położonej w obrębie geodezyjnym II miasta Sztum (ul. Chopina) na kwotę 2.276 zł.
Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.39.2013 z 15.10.2013 r. i korektą GN.III.6831.39.1.2013 z dnia 28.10.2013r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
e) podział działki nr 10/22 położonej w obrębie I miasta Sztum (ul. Radosna) na kwotę 1.845 zł. Zgodnie ze
zleceniem GN.III.6831.38.2013 z 15.10.2013 r. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
f) podział działek nr 234 i 235 położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd na kwotę 2.977 zł. Zgodnie ze
zleceniem GN.III.6831.43.2013 z 27.11.2013 r. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
3) w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” - kwota 29.520 zł stanowi „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Sztum na lata 2012-2020” zgodnie z umową nr GN.VII.272.5.2013 z dnia 01.08.2013 r. (wraz
z aneksami) z Agencją Rozwoju Pomorza SA Gdańsk. Termin realizacji do 30 czerwca 2014 r.
V. w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”- kwota 42.358 zł w tym:
1) kwota 17.383 zł stanowi zabezpieczenie zawartej umowy nr ORVI. 133.6.2.2013 z dnia 15.11.2013 r.
z firmą PROCAD SA w Gdańsku, w tym:
- kwota 8.610 zł wydatek majątkowy zadanie pn: „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej
ewidencji budynków i nazw ulic” , oraz
- kwota 8.773 zł wydatek bieżący na usługi informatyczne, m.in.: hosting, utrzymanie systemu, aktualizacja
danych, itp.. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2014 r.
2) kwota 13.876 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty zawartej umowy nr ORVI.133.9.1.2013 z dnia 03.12.2013
r. z firmą SmartMedia Sp. z o.o. w Gdańsku, w tym:
- kwota 8.610 zł wydatek majątkowy zadanie pn: „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej
ewidencji gruntów i mienia gminy”, oraz
- kwota 5.266 zł wydatek bieżący w tym: na zakup materiałów eksploatacyjnych kwota 210 zł oraz na
wdrożenie systemu i opiekę serwisową kwota 5.056 zł. Termin realizacji zadania do 31 maja 2014 r.
3) kwota 6.139 zł wydatek bieżący stanowi zabezpieczenie zapłaty zawartej umowy nr ORVI.133.11.1.2013
z dnia 03.12.2013 r. z fundacją POLKOM Audit Consulting Group w Łodzi,
na wykonanie audytu
Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2014 r.
4) kwota 4.960 zł wydatek bieżący zabezpieczenie zapłaty umowy nr ORVI.133.12.1.2013 z dnia 13.12.2013
r. z Agencją Informatyczną J. Gajdasz, A. Makarow, R. Nowak Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, na opiekę
autorską na Elektroniczny System Obiegu Dokumentów „el-Dok System”. Termin realizacji zadania do
30 kwietnia 2014 r.
VI. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze Straże
Pożarne” – kwota 1.150 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty zawartej umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej nr 13/R22/R01500 z dnia 07.07.2013r. z Energa -Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku
z siedzibą w Elblągu, na wykonanie przyłącza remizy strażackiej w Białej Górze. Termin realizacji zadania do
31 maja 2014 r.
VII. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 39.764 z ł stanowi
zakup usług remontowych, w tym:
1) na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie
kwotę 27.154 zł zgodnie z umową nr 10/2013 z dnia 10.12.2013r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne Tomasz
Muntowski z siedzibą w Sztumie. Termin realizacji zadania do 31 marca 2014 r.
2) na wymianę podłóg budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gościszewo kwotę 12.610 zł, zgodnie
z umową nr 6/2013 z dnia 10.12.2013 r. z firmą F.U.H. „Saks” Sławomir Stasiński z siedzibą w Kwidzynie.
Termin realizacji zadania do 31 marca 2014 r.

Id: 154B9338-EA93-4B37-93C1-E8638A7C563A. Podpisany

Strona 2

VIII. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1) w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki majątkowe – zadanie pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych, tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności, Młyńska,
Jagiełły z drogą krajową nr 55” na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej kwotę 6.458 zł.
Zgodnie z umową GK.272-2-2013 z 09.07.2013r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą
pn.: Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz z Grudziądza. Termin realizacji zadania nastąpi do 31 marca
2014 r.,
2) w rozdz. 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe - zadanie pn.:
a) „Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie” - kwotę 435.096 zł, w tym:
- kwotę 401.596 zł na roboty budowlane zgodnie z umową Nr RI.272.1.2013 z dnia 16.04.2013 r. (z
aneksami) z Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego CELBUD – Przemysłówka Sp. z o.o.
w Kwidzynie. Termin realizacji zadania do 28 lutego 2014 r.
- Kwotę 33.500 zł na nadzór inwestorski, zgodnie z umową RI.272.3.2013 z dnia 16.04.2013 r.
z Władysławem Gabryniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „KONTUR” Koteże, Starogard Gdański. Termin realizacji zadania do 28.02.2014 r.
b) „Budowa kanalizacji deszczowej Oś. Na Wzgórzu w Sztumie” - kwotę 61.602 zł, w tym:
- kwotę 55.452 zł na roboty budowlane zgodnie z umową Nr RI.272.18.2013 z dnia 21.08.2013 r. z Jolantą
Schreiber prowadzącą działalność pn. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO Kwidzyn. Termin
realizacji zadania do 31 marca 2014 r.
- kwotę 6.150 zł na nadzór inwestorski, zgodnie z umową RI.272.1.7.1.2013 z dnia 21.08.2013 r.
z Wiesławem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„ELGÓR”, Starogard Gdański. Termin realizacji zadania do 31 marca 2014 r.
IX. w dziale 926 „Kultura fizyczna ” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” – wydatki majątkowe zadanie pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach nr 400/5
i 401/2 w Sztumie” kwotę 17.220 zł - (III rata). Zgodnie z umową GN.VII.272.4.2013 z 28.06.2013 r (wraz
z aneksem) z Patrykiem Schultz - Biuro Projektów Drogowych Grudziądz. Termin realizacji zadania nastąpi do
30 czerwca 2014 r.
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