Uchwata Nr>^i<{§/. ./2012
Rady Miejskiej w Sztumie
zdnia 121ipca 2012 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U . Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nast^puje:
§1
W budzecie gminy na 2012 rok wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:
I. Zwi^ksza si? dochody budzetu gminy o kwot? 708.0188 zl
w tym : 1) dochody biez^ce o kwot? 324.866 zl
2) dochody maj^tkowe o kwot? 383.222 zl,
zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniu zmian dochody budzetu gminy wynosz^
56.410.930 zl
11. Zwi?ksza si? wydatki budzetu gminy o kwot? 300.501 zl
w tym: 1) zwi?ksza wydatki biez^ce o kwot? 75.571 zl
2) zwi?ksza wydatki maj^tkowe o kwot? 225.930 zl,
zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniu zmian wydatki budzetu gminy wynosz^

59.198.173 z l

III. Dokonuje si? przeniesienia planowanych wydatk6w:
1) z rezerwy budzetowej z dziaiu 758 „R6zne rozliczenia" rozdz. 75818
„Rezerwy ogolne i celowe" z wydatkow biez^cych jednostek budzetowych
zwi^zanych z realizacj^ ich statutowych zadah kwot? 4.300 z l do dziaiu 801
„Oswiata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szko}y podstawowe" na wydatki
maj^tkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki do
Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi",
2) w dziale 600 „Transport i l^cznosc" rozdz. 60016„Drogi publiczne gminne"
w wydatkach maj^tkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drog
osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa,
Radosna, Sloneczna i Wiejska" kwot? 224.592 z l na zadanie pn.
„Przebudowa drog osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie",
zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
IV. W zal^czniku Nr 2 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XIX/172/2012 w sprawie
zmian w budzecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatkow maj^tkowych
na
rok 2012" :
1) w dziale 600 „Transport i t^cznosc":

a) na zadaniu pn. „Przebudowa drog osiedlowych w Sztumie - Osiedle
Parkowe w Sztumie" zwi^ksza si? wartosc o kwot? 224.592 zl,
b) na zadaniu pn. „Przebudowa drog osiedlowych w Sztumie - m.in.
ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Stoneczna
i Wiejska" zmniejsza si? wartosc o kwot? 224.592 z l ,
c) wprowadza si? nowe zadania inwestycyjne pn.:
1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow? sieci
drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowah drog
gminnych z drog^ krajow^ nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej
w celu poprawy bezpieczehstwa w ruchu drogowym (Sztum ul. Osihskiego, ul. Mickiewicza, ul. Mlynska, PI. Wolnosci,
ul. Mlynska, ul. Jagielly)" o wartosci 160.000 zl,
2. „Poprawa bezpieczenstwa pieszych poprzez budow? chodnikow
w m. Sztumska Wies, Nowa Wies i ul. Kwidzyhska w Sztumie"opracowanie dokumentacji projektowej o wartosci 47.000 zl,
2) w dziale 630 „Turystyka" dokonuje si? zmian w zrodlach fmansowania na
zadaniu „Podniesienie atrakcyjnosci Szlaku Zamkow Gotyckich na
Powislu - rewitalizacja i zagospodarowanie glownych przestrzeni
publicznych w Sztumie z przywroceniem historycznego charakteru
centrum Sztumu w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum
Sztumu - 250.000 zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow oraz
infrastruktury technicznej wraz z budow^ sieci kanalizacji deszczowej,
malej architektury, zieleni i parkingow dla centrum Sztumu - 9.318.550 zl,
3)przebudowa przyl^czy energetycznych umozliwiaj^cych realizacj?
inwestycji dla centrum miasta Sztum - 189.703 z l , 4) nadzory:
inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 187.333 zl,
5) dokumentacje i inne (w tym wydatki biez^ce - 35.600 zl w tym:
instrument elastycznosci - 24.400 zl i wynagrodzenia osob realizuj^cych
instrument elastycznosci - 11.200 zl) - 689.888 z l " - zmniejsza si? srodki
wlasne gminy a zwi?ksza dofinansowanie z innych zrodel o kwot?
316.137 zl,
3) w dziale 750 „Administracja publiczna" na zadaniu „Rozbudowa
i modemizacja sieci lokalnej" zwi?ksza si? wartosc o kwot? 21.000 zl,
4) w dziale 801 „Oswiata i wychowanie" wprowadza si? nowe zadanie
pn. „Zakup kserokopiarki do Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi"
0 wartosci 4.300 zl,
5) w dziale 900„Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" na zadaniu
pn."Usuwanie wyrobow zawieraj^cych azbest z terenu gminy Sztum"
zmniejsza si? planowan^ wartosc zadania o kwot? 16.225 zl, wielkosc
nakladdw zrealizowanych o kwot? 8.855 zl, naklady planowane na 2012r.
1 wysokosc dofinansowania z WFOS i G W o kwot? 7.370 zl,
zgodnie z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly.
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V. Dokonuje si? zmniejszenia
wyniku i zrodel sfmansowania deficytu
o kwot? 407.587 z l w zal^czniku Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XVIII/161/2012 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok
pn. „Sfinansowanie deficytu budzetowego 2012 r." zgodnie z zal^cznikiem
4 do niniejszej uchwaly.
Szczegolowy wykaz zmian zawieraj^ zal^czniki Nr Nr 1 , 2, 3 i 4 do
uchwaly.

§2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

niniejszej

UZASADNIENIE;
I. Zwi?kszenia budzetu po stronie dochodow i wydatkow o kwot? 53.071 zl
dokonuje si? w dziale:
1) 600 „Transport i l^cznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z tytulu
wplaty srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow,
ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego, ktorych termin realizacj i
min^l 31.05.2012 r. Srodki te o wartosci 47.000 z l przeznacza si? na zadanie
inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczehstwa pieszych poprzez budow?
chodnikow w m. Sztumska Wies, Nowa Wies i ul. Kwidzynska w Sztumie"opracowanie dokumentacji projektowej (§6050),
2) 710„Dzia}alnosc uslugowa" rozdz. 71013„Prace geodezyjne i kartograficzne"
z tytulu wplaty srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatkow, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego, ktorych termin
realizacji min^l 30.06.2012 r. Srodki te o wartosci 5.179 z l przeznacza si? na
wydatki biez^ce jednostek budzetowych zwiazane z realizacj4 ich statutowych
zadah - na podzialy geodezyjnei (§4300),
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" rozdz. 90020 „Wplywy
i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat produktowych" o kwot?
892 zl (§0400), w zwiazku z osi4gni?ciem ponadplanowych dochodow z
oplaty produktowej. Srodki te przeznacza si? na wydatki biezqce jednostek
budzetowych zwiazane z realizacj 4 ich statutowych zadah na zakup workow
i koszy na smieci (§4210).
II. Zwi?kszenia dochodow w zwiazku z osi^gni?ciem ponadplanowych dochodow
dokonuje si? w celu urealnienia planu na 2012 rok w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i lowiectwo" rozdz. 01010 „Infi-astruktura wodoci^gowa
i sanitacyjna wsi" dochody biez^ce z tytulu zwrotu podatku V A T o kwot?
550zl,
2) 600 „Transport i l^cznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" dochody
biez^ce z tytulu wplaty kary za niewykonanie umowy o kwot? 1.171 zl,
3) 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki" dochody biez^ce z tytulu zwrotu wydatkow z lat ubieglych o kwot?
3.317 zl i dochody maj^tkowe o kwot? 316.137 zl w zwiazku z podpisanym
porozumieniem z Powiatem sztumskim na udzielenie pomocy finansowej na
realizacj? zadania pn. „Podniesienie atrakcyjnosci Szlaku Zamkow Gotyckich
na Powislu - rewitalizacja i zagospodarowanie glownych przestrzeni
publicznych w Sztumie z przywroceniem historycznego charakteru centrum
Sztumu w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu 250.000 zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow oraz infrastruktury
technicznej wraz z budow^ sieci kanalizacji deszczowej, malej architektury,
zieleni i parkingow dla centrum Sztumu - 9.318.550 zl, 3)przebudowa
przyl^czy energetycznych umozliwiaj^cych realizacj? inwestycji dla centrum

miasta Sztum 189.703 zl, 4)nadzory: inwestorskie, autorskie
i konserwatorsko-archeologiczne - 187.333 zl, 5) dokumentacje i inne (w tym
wydatki biez^ce - 35.600 zl w tym: instrument elastycznosci - 24.400 zl
i wynagrodzenia osob realizuj^cych instrument elastycznosci - 11.200 zl) 689.888 zl",
4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomosciami" dochody biez^ce z tytulu wplywow zwrotu kosztow
egzekucyjnych o kwot? 3.541 zl,
5) 754 „Bezpieczehstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa" rozdz. 75416
„Straz gminna (miejska)" dochody biez^ce z tytulu wplywu odszkodowania za
uszkodzony samochodu Citroen o kwot? 1.848 zl,
6) 801 „Oswiata i wychowanie" rozdz.:
a) 80101 „Szkoly podstawowe" dochody biez^ce z tytulu wplywu do budzetu
pozostalosci srodkow finansowych na wydzielonym rachunku jednostki
budzetowej za 201 Irok o kwot? 1.961 zl,
b) 80104 „Przedszkola" dochody biez^ce z tytulu wplywu odsetek od
nieterminowych wplat za pobyt dzieci w przedszkolach o kwot? 37 zl
i wplywu do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budzetowej za 2011 rok o kwot? 57 zl,
c) 80110 „Gimnazja" dochody biez^ce z tytulu wplywu do budzetu
pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budzetowej za 2011 rok o kwot? 2.289 zl,
7) 852 „Pomoc spoleczna" w rozdz.:
a) 85212 „Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z fijnduszu alimentacyjnego
oraz skladki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego"
dochody biez^ce z tytulu zwrot kosztow upomnieh z fiinduszu
alimentacyjnego o kwot? 211 z l i dochody j.s.t. zwiazane z realizacj^
zadah z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadah zleconych
ustawami - o kwot? 12.675 zl,
b) 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe" dochody biez^ce z tytulu zwrotu wydatkow z lat
ubieglych o kwot? 86 zl,
8) 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej" w rozdz. 85395
„Pozostala dzialalnosc" dochody maj^tkowe w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o kt6rych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, o kwot? 18.600 zl,
9) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" w rozdz.:
a) 90002 „Gospodarka odpadami" dochody biez^ce z tytulu zwrotu kosztow
egzekucji, o kwot? 505 zl,
b) 90015 „Oswietlenie ulic, placow i dr6g" dochody biez^ce z tytulu zwrotu
podatku V A T za 201 Ir. o kwot? 73 zl,
c) 90095 „Pozostala dzialalnosc" dochody biez^ce z tytulu oplat za reklam?
o kwot? 91 zl, i z tytulu zwrotu podatku V A T za 2011 rok od aportu
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wniesionego do P W i K Sp. z o.o. o kwot? 295.448 z l , oraz na dochody
maj^tkowe wplata srodkow finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatkow, ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzetowego o kwot?
8.855 zl,
10) 926 „Kultura fizyczna" w rozdz.:
a) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody biez^ce z tytulu
zwrotu odsetek od dotacji o kwot? 575 zl i zwrotu dotacji o kwot?
5.000 zl,
b) 92605 "Pozostala dzialalnosc" dochody biez^ce z tytulu zatrzymanego
wadium, (zgodnie z art.46 ust.4a ustawy PZP) z tytulu nieuzupelnienia
wymaganych dokumentow w wyznaczonym terminie o kwot? 2.035 zl.

III. Dokonuje si? zmniejszenia planowanych dochodow w dziale 756 „ Dochody od
osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj^cych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem rodz.75618
„Wplywy z innych oplat stanowi^cych dochody j.s.t na podstawie ustaw"
dochody biez^ce z tytulu wplywow z innych lokalnych oplat pobieranych przez
j.s.t na podstawie odr?bnych ustaw zwiazane z oplatami adiacenckimi
o kwot? 12.675 zl.
IV. Dokonuje si? zmniejszenia budzetu po stronie dochodow i wydatkow
maj^tkowych o kwot? 7.370 z l w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska" rozdz. 90095 „Pozostala dzialalnosc" na zadaniu pn. "Usuwanie
wyrobow zawieraj^cych azbest z terenu gminy Sztum" w zwiazku ze zmiany
wysokosci dofmansowania z WFOS i GW.
V. Dokonuje si? przeniesienia planowanych wydatkow:
1) z rezerwy budzetowej z dziaiu 758 „R6zne rozHczenia" rozdz. 75818
„Rezerwy og61ne i celowe" z wydatk6w biez^cych jednostek budzetowych
zwi^zanych z realizacj^ ich statutowych zadah kwot? 4.300 z l do dziaiu 801
„Oswiata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe" na wydatki
maj^tkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki do
Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi" (§ 6060),
2) w dziale 600 „Transport i l^cznosc" rozdz. 60016„Drogi publiczne gminne"
w wydatkach maj^tkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dr6g
osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa,
Radosna, Sloneczna i Wiejska" kwot? 224.592 zl (§ 6050) na zadanie pn.
„Przebudowa drog osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie",
w celu zabezpieczenia srodk6w na realizacj? zadania. Pianowany koszt
inwestycji 4.063.929 z l w tym: w 2012 roku - kwota 699.172 zl, w 2013
roku - kwota 3.300.000 zl, poniesione wydatki do 31.12.2011 roku - kwota
64.757 zl.
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VI.

Zwi?kszenia budzetu po stronie wydatkow dokonuje si? w dziale:
1. 600 „Transport i l^cznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na:
a) wydatki biez^ce w tym: wydatki jednostek budzetowych zwiazane
z realizacj^ ich statutowych zadan (§ 4270) o kwot? 20.000 zl na
opracowanie dokumentacji remontu ul. Mtyhskiej,
b) wydatki maj^tkowe na nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej sieci drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowah
drog gminnych z drog^ krajow^ nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej
w celu poprawy bezpieczehstwa
w ruchu drogowym (Sztum ul. Osihskiego, ul. Mickiewicza, ul. Mlynska, PI. Wolnosci,
ul. Mlynska, ul. Jagielly)" o kwot? 160.000 zl (§ 6050).
2. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urz?dy gmin" na:
a) wydatki biez^ce w tym: wydatki jednostek budzetowych zwiazane
z realizacj^ ich statutowych zadah (§4270) o kwot? 18.500 zl na remont
pomieszczen biurowych, w zwiazku z wdrozeniem ustawy o utrzymaniu
czystosci i porz^dku w gminach, oraz na (§4300) o kwot? 35.300 zl na
aktualizacj? i wdrozenie systemu komputerowego w urz?dzie Miasta
i Gminy Sztum, w zwiazku z koniecznosci^ wdrozenia aplikacji
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ktora moze pracowac tylko
na serwerze z baz^ danych w wersji SQL,
b) na wydatki maj^tkowe na zadanie pn. Rozbudowa i modemizacja sieci
lokalnej" o kwot? 21.000 zl (§ 6050).

VII.

W zal^czniku Nr 2 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XIX/172/2012 w sprawie
zmian w budzecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatkow maj^tkowych na
rok 2012" w dziale:
1) 600 „Transport i l^cznosc" na zadani:
1. pn, „Przebudowa dr6g osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe
w Sztumie":
a) zwi?ksza si? planowan^ wartosc inwestycji o kwot? 1.524.349 zl,
po zmianach 4.063.929 zl,
b) zmniejsza si? wielkosc nakladdw zrealizowanych o kwot? 243 zl,
po zmianach 64.757 zl,
c) zwi?ksza si? naklady planowane na 2012 rok o kwot? 224.592 zl po
zmianach 699.172 zl,
d) zwi?ksza si? wydatki budzeto we o kwot? 224.592 zl, po zmianach
699.172 zl,
2. pn. „Przebudowa drog osiedlowych w Sztumie - m.in.
ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Sloneczna
i Wiejska":
a. zmniejsza si? planowan^ wartosc inwestycji o kwot? 1.659.592 zl,
po zmianach 950.000 zl.
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b. zmniejsza si? naklady planowane na 2012 rok o kwot? 224.592 zl,
po zmianach 250.000 zl,
c. zmniejsza si? wydatld budzetowe o kwot? 224.592 zl, po zmianach
250.000 zl,
3. wprowadza si? nowe zadanie inwestycyjne pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow? sieci
drogowej wraz z oswietleniem ulicznym: skrzyzowah drog gminnych
z drog4 krajow^ nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu
poprawy bezpieczehstwa w ruchu drogowym (Sztum - ul. Osihskiego,
ul. Mickiewicza, ul. Mlynska, PI. Wolnosci, ul. Mlynska, ul. Jagielly)":
1. „PIanowana wartosc inwestycji" w kwocie 160.000 zl,
2. „Naklady planowane na 2012r. o wartosci 160.000 zl,
3. „Wydatki budzetowe o wartosci 160.000 zl,
4. wprowadza si? nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa
bezpieczehstwa pieszych poprzez budow? chodnik6w w m. Sztumska
Wies, Nowa Wies i ul. Kwidzyhska w Sztumie":
a) „Planowana wartosc inwestycji" w kwocie 47.000 zl,
b) „Naklady planowane na 2012r. o wartosci 47.000 z l ,
c) „Wydatki budzetowe o wartosci 47.000 z l ,

2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki" na zadaniu pn. „Podniesienie atrakcyjnosci Szlaku Zamk6w
Gotyckich na Powislu - rewitalizacja i zagospodarowanie glownych
przestrzeni publicznych w Sztumie z przywr6ceniem historycznego
charakteru centrum Sztumu w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla
centrum Sztumu - 250.000 zl, 2) przebudowa nawierzchni ulic
i chodnikow oraz infrastruktury technicznej wraz z budow^ sieci
kanalizacji deszczowej, malej architektury, zieleni i parkingow dla
centrum Sztumu - 9.318.550 zl, 3) przebudowa przyl^czy energetycznych
umozliwiaj^cych realizacj? inwestycji dla centrum miasta Sztum 189.703 zl, 4)nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorskoarcheologiczne - 187.333 zl, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki
biez^ce - 35.600 zl w tym: instrument elastycznosci - 24.400 zl
i wynagrodzenia os6b realizuj^cych instrument elastycznosci - 11.200 zl)
- 689.888 zl":
a) zmniejsza si? wydatki budzetowe o kwot? 316.137 zl, po zmianach
2.299.953 zl,
b) zwi?ksza si? inne zrodla ( pomoc fmansowa Powiatu sztumskiego)
o kwot? 316.137 zl po zmianach 316.137 zl,
2) 750 „Administracja publiczna" na zadaniu „Rozbudowa i modemizacja
sieci lokalnej":
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a. zwi?ksza si? planowan^ wartosc inwestycji o kwot? 21.000 zl,
po zmianach 41.000 zl,
b. zwi?ksza si? naklady planowane na 2012r o kwot? 21.000 zl, po
zmianach 41.000 zl,
c. zwi?ksza si? wydatki budzetowe o kwot? 21.000 zl, po zmianach
41.000 zl,
3) 801 „Oswiata i wychowanie" wprowadza si? nowe zadanie pn. „Zakup
kserokopiarki do Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi":
a) „Planowana wartosc inwestycji" w kwocie 4.300 zl,
b) „ Naklady planowane na 2012 r." o wartosci 4.300 zl,
c) „Wydatki budzetowe" o wartosci 4.300 zl,
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" na zadaniu
inwestycyjnym pn.: "Usuwanie wyrobow zawieraj^cych azbest z terenu
gminy Sztum":
a. zmniejsza si? planowan^ wartosc inwestycji o kwot? 16.225 zl, po
zmianach 132.487 zl,
b. zmniejsza si? wielkosc nakladow zrealizowanych o kwot? 8.855 zl,
po zmianach 60.959 zl,
c. zmniejsza si? naklady planowane na 2012 rok o kwot? 7.370 zl, po
zmianach 71.528 zl,
d. zmniejsza si? wysokosc dofmansowania z WFOS i G W o kwot?
7.370 zl, po zmianach 71.528 zl,
Zmian w w/w pozycjach dokonano zgodnie z uchwaly Rady Miejskiej.
VIII. Dokonuje
si? zmian w zal^czniku Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej
Nr XVIII/161/2012 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok
pn. „Sfmansowanie deficytu budzetowego 2012 r." w pozycji:
1) „Planowane dochody" bylo 55.684.842 z l jest 56.410.930 zl zwi?kszenie
o 726.088 zl,
2) „Planowane wydatki" bylo 58.879.672 zl jest 59.198.173 zl zwi?kszenie
o 318.501 zl,
3) „Wynik" bylo (-) 3.194.830 zl jest (-) 2.787.243 zl zmniejszenie
o 407.587 z l ,
4) „Zr6dla sfmansowania deficytu" bylo 3.194.830 zl jest 2.787.243 zl
zmniejszenie o 407.587 zl,
5) „Nadwyzki z lat ubieglych" bylo 3.194.830 zl jest 2.787.243 zl
zmniejszenie o 407.587 zl.
Powyzsze zmiany wynikaj^ z:
1. zwi?kszenia planowanych dochod6w o kwot? 708.088 zl,
2. zwi?kszenia planowanych wydatkow o kwot? 300.501 zl.
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Zal^cznik Nr 1
do uchwaiy Rady
Miejskiej w Sztumie
zdnia 121ipca2012 rok
Zestawienie zmian w budzecie
I. DOCHODY
Dz.

Rozdz.

010
01010

600

630

700

710

Tresc

Zmniejszenia

Rolnictwo i lowiectwo
Infrastniktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow

Razem dz. 010 - Rolnictwo i lowiectwo
Transport i Iqcznosc
60016 Drogi publiczne gminne
I. Dochody biez^ce w tym:
- kary pieni^zne od osob prawnych
II. Dochody maj^tkowe w tym:
- wplata srodkow finansowych z
niewykorzystanych w terminie
wydatkow, ktore nie wygasaj^ z uplywem
roku budzetowego
Razem dz. 600 - Transport i lacznosc
Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki- dochody maj^tkowe:
I. Dochody biezqce w tym:
- wplywy z roznych dochodow
II. Dochody maj^tkowe w tym;
- dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy
finansowej udzielanej mi^dzy j.s.t na
dofinansowanie wlasnych zadah
inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych
Razem Dz. 630 - Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dzialalnosc uslugowa
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplata srodkow finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatkow,
ktore nie wygasaj^ z uplywem roku budzeto.

Zwifkszenia

Po zmianach

550
550
550

550
550
550

550

513.932

48.171
1.171
1.171
47.000

68.171
21.171
1.171
47.000

47.000
48.171

47.000
68.171

3.317
3.317
3.317

7.857.470
3.317
3.317

316.137

7.854.153

316.137
319.454

316.137
7.857.470

—

3.541
3.541
3.541
3.541

3.034.755
2.379.755
3.541
3.034.865

~

5.179
5.179

10.179
5.179

5.179

S.179

—

—

—

—

^^eslaw
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Razem dz. 710 - Dzialalnosc uslugowa
754
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa
75416 Straz gminna (miejska)
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow
Razem Dz. 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa
756
Dochody od osob prawnych, od osob
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz
wydatki zwiqzane z ich poborem
75618 Wplywy z innych oplat stanowi^cych
dochody j St na podstawie ustaw
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z innych lokalnych oplat
pobieranych przez jst na podstawie odr^bnych
ustaw
Razem dz. 756 - Dochody od osob prawnych, od osob
fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych
osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich
poborem
Oswiata i wychowanie
801
80101 Szkoly podstawowe
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy do budzetu pozostalosci srodkow
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budzetowej
80104 Przedszkola
I. Dochody biezqce w tym:
- odsetki
- wplywy do budzetu pozostalosci srodkow
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budzetowej
80110 Gimnazja
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy do budzetu pozostalosci srodkow
finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budzetowej
Razem Dz. 801 - Oswiata i wychowanie
852
Pomoc spoleczna
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoiecznego
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych oplat,
-dochody jst zwiazane z realizacj4 zadan
z zakresu administracji rz^dowej oraz innych
zadan zleconych ustawami
11

—

—

~

12.675
12.675

5.179

62.679

1.848
1.848
1.848
1.848

11.848
1.848
1.848
11.848

~

12.675
12.675

—

462.425
77.325

77.325
18.933.478

1.961
1.961

98.692
11.463

1.961
94
94
37

1.961
331.157
331.157
37

—

57
2.289
2.289

57
16.709
16.709

—

2.289
4.344

2.289
449.002

12.886

6.004.886

12.886
211

6..004.886
211

12.675

57.675

—

—

PRZ

sztumie

I

Zasilki i pomoc w natvirze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow
Razem Dz. 852 - Pomoc spoleczna
853
Pozostale zadania w zakresie polityki
spolecznej
85395 Pozostala dzialalnosc
Dochody maj^tkowe w tym:
- dotacja celowa w ramach programow
finansowanych z udzialem srodkow
europejskich oraz srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
0 finansach publicznych
Razem Dz. i 53 - Pozostale zadania w zakresie polityki
spolecznej
900
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
90002 Gospodarka odpadami
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow

--

Oswietlenie ulic, placow i drog
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow

—

Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem
srodkow z oplat produktowych
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z oplaty produktowej

—

85214

90015

90020

—

86
86

95.186
86

—

86
12.972

86
7.254.186

—

18.600

1,008.366

—

18.600

18.600

—

18.600
18.600

18.600
1.008.366

505
505
505

615
615
505

73
73
73

73
73
73

892
892
892

3.492
3.492
3.492

7.370

304.394
295.539
91
295.448
8.855

382.687
295.539
91
295.448
87.148

7.370

—

71.528

~

8.855

15.620

305.864

1.798.425

—

—
—
—

~

Pozostala dzialalnosc
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z uslug
- wplywy z roznych dochodow (VAT- aport)
II. Dochody maj^tkowe w tym:
- srodki od poz. jednostek zaliczanych do
sektora fmansow publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztow
realizacji inwestycji
- wplata srodkow finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatkow,
ktore nie wygasajq z uplywem roku
budzetowego
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna 1 ochrona
srodowiska

~
~

90095

12

—
—

7.370

926

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
I. Dochody biez^ce w tym:
- odsetki od dotacji oraz platnosci:
wykorzystanych mezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
0 ktorych mowa w art. 184 ustawy o f. p.,
pobranych nienaleznie lub w nadmiemej
wysokosci
- wplywy ze zwrotow dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiemej wysokosci
92695 Pozostala dzialalnosc
I. Dochody biez^ce w tym:
- wplywy z roznych dochodow
Razem Dz. 926 - Kultura fizyczna
Razem zmniejszenia i zwi^kszenia dochodow w tym:
- dochody biez^ce
- dochody maj^tkowe
92605

—

575
575

5.575
5.575

575

575

5.000
5.000
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
—
7.610
7.610
20.045 728.133 56.410.930
12.675 337.541 46.529.546
7.370 390.592 9.881.384
PRZ&WOD> ICZACY
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Zal^cznik Nr 2
do uchwaly Rady
Miejskiej w Sztumie
zdnia 12 lipca2012

I.WYDATKI
Dz.

Rozdz

Tresc

Zmniejszenia

Transport i lacznosc
60016 Drogi publiczne gminne
1. Wydatki biez^ce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym:
lb) wydatki zwif^zane z realizacj4 ich
statutowych zadan
II. Wydatki majqtkowe w tym: inwestycje:
a) Przebudowa drog osiedlowych w
Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie
b) Przebudowa drog osiedlowych w
Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego,
Zacisze, Kwiatowa, Radosna,
Sloneczna i Wiejska
c) Opracowanie dokumentacji
projektowej sieci drogowej wraz z
oswietleniem ulicznym: skrzyzowan
drog gmirmych z drog^ krajowq nr 55
wraz z odcinkami drogi krajowej w
celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu
drogowym (Sztum - ul. Osinskiego, ul.
Mickiewicza, ul. Mlynska, PI.
Wolnosci, ul. Mlynska, ul .Jagielly),
d) Poprawa bezpieczenstwa pieszych
poprzez budow^ chodnikow
w m. Sztumska Wies, Nowa Wies
i ul. Kwidzynska w Sztumie opracowanie dokumentacji projektowej
Razem Dz. 600 - Transport i lacznosc
Dzialalnosc uslugowa
710
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
I. Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym
lb) wydatki zwiazane z realizacji ich
statutowych zadan
Razem Dz. 710 - Dzialalnosc uslugowa
Administracja publiczna
750
75023 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach
powiatu
I. Wydatki biez^ce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym
lb) wydatki zwi^ane z realizacj^ ich

Zwi^kszenia

Po
zmianach

600

14

—
~

—
—

224.592

224.592

~

224.592
—
~

—

227.000
20.000
20.000

2.061.072
858.900
858.900

20.000
431.592

858.900
1.202.172

224.592

699.172

~

250.000

160.000

160.000

47.000
451.592

47.000
2.571.072

5.179
5.179
5.179

80.279
80.279
80.279

5.179
5.179

80.279
80.279

74.800

4.726.808

53.800
53.800

4.486.808
4.471.338

—
—

~

758

801

statutowych zadan
II. Wydatki majqtkowe w tym: inwestycje:
- Rozbudowa i modemizacja sieci lokalnej
Razem Dz. 750 - Administracja publiczna
Rozne rozliczenia
75818 Rezerwy ogolne i celowe
1 Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym
lb) wydatki zwifjzane z realizacji ich
statutowych zadan
Razem Dz. 758 - Rozne rozliczenia
Oswiata i wychowanie
Szkoly podstawowe
80101 I. Wydatki majqtkowe w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- Zakup kserokopiarki do Szkoly Podstawowej
w Nowej Wsi
Razem Dz. 801 - Oswiata i wychowanie

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
90020 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem
srodkow z oplat produktowych
I. Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym
lb) wydatki zwiazane z realizacjq ich
statutowych zadan
90095 Pozostala dzialalnosc
II. Wydatki majqtkowe w tym:
1) inwestycje w tym:
a) Usuwanie wyrobow zawieraj^cych
azbest z terenu gminy Sztum - dotacje
dla osob fizycznych
Razem Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
Razem zmniejszenia i zwi^kszenia wydatkow
/. Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym:
la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
lb) wydatki zwiazane z realizacj^ ich statutowych zadan
2) dotacje na zadania biezqce
3) swiadczenia na rzecz osob fizycznych
4) Wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
0 finansach publicznych
5) Wyplaty z tytulu por^czen i gwarancji
6) Obsluga dlugu
//. Wydatki majqtkowe w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w \ym:
a)Wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.

—
—

53.800
21.000
21.000
74.800

1.049.478
240.000
41.000
5.414.328

--

456.996
456.996
456.996

4.300
4.300
4.300
4.300

—

456.996
456.997

—

4.300
4.30Q
4.300

6.790.028
4.300
4.300

4.300

4.300

4.300

16.473.172

892
892
892

3.492
3.492
3.492

892

3.492
1.475.327
1.007.878
1.007.878

~

900

—

7.370
7.370
7.370

—

71.528

7.370
892

7.370
236.262
4.300
4.300

3.322.223

—

~

—

—

59.198.173
46.514.737
31.087.587
17.567.399
13.520.188
4.154.250
8.577.372

~

—

1.482.728

—

~

536.763
79.871
79.871

~

~

4.300

79.871

1.212.800
231.962
231.962

—

456.892 12.683.436
456.892 12.683.436

—

8.416.926
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Zat^cznik Nr3
do uchwaly Rady Miejskiej w
Sztumit
Nr.
zdnia
dnia 12 lipca
lipca:2012 r.

Plan wydatkow maj^tkowych na rok 2012
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40000

40000

2010/2012
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284414

255724
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2012

12 000

12000

12000

2010/2012

544 580

14580

530 000

400215

129 785

2010/2012

43520

7 520

36 000

27860

8140

195115

13 200

181915

86 387

95 528

193394

12 590

180804

123663

57141

9500

9500

699172

699172

250 000

250000

46 000

46 000

160000

160000

160000

47 000

47 000

47 000

4 932091

2299 953

Pt, 010 •Rolnictwo I towiwtwo
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru czf $ci Sztumskiego
2011/2014
Pola-etapIII
Budowa wodociqgu w Nowej Wsi w tym: l)roboty budowlane 450.000 zt,2)nadzory-30.000 zU)odszkodowaDia - 10.000
zl,4)dokumentacia - 40.138 zl^)inne 10.000 zl
Budowa bczodplywowego zbiornika na icieki przy budynku
nalezacvm do mieszkaniowego zasobu gminy Pieklo 7
Aktywizacja mieszkaAc6w terendw wiejskich poprzez remonty
swietlic wiejskich w miejscowoiciach Czernin, Sztumskie Pole i
Koslinka oraz urzadzenie miejsc rekreacji w miejscowoiciach
Gorki, Szpitalna Wiei, Cygusy i Ramzy Male. - podzadanie
modemizacja iwietlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem
przyleglym
Aktywizacja mieszkanc6w teren6w wiejskich poprzez remonty
iwietlic wiejskich w miejscowoiciach Czernin, Sztumskie Pole i
Koslinka oraz urzqdzenie miejsc rekreacji w miejscowokiach
G6rki, Szpitalna WieS, Cygusy i Ramzy Male. - podzadanie urzadzenie miejsc rekreacji w miejscowoiciach Szpitalna WieS,
Ramzy Male, Cygusy i G6rki

Podniesienie atrakcyjnoki wsi poprzez zagospodarowanie centrum
2010/2012
w miejscowojciach Go^ciszewo i Wygry.
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez
2010/2012
zagospodarowanie centrum miejscowoki
8 I Budowa samba przy budynku gminnym w Pietrzwaldzie
2012
te. 600 • Transport 1
Przebudowa dr6g osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w
2011-2014
Sztumie
Przebudowa dr6g osiedlowych w Sztumie - m.in.
ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Sloneczna i
2011-2014
Wiejska
Modemizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagielly w
2011/2012
Sztumie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow^ sieci
drogowej wraz z oiwietlcniem ulicznym: skrzyzowan drdg
12
2012
gminnych z drog^ krajow^ nr 55 ul. Osinskiego, PLWolnoSci,
ul.Mlvnska. uLJagiellv
Poprawa bezpieczehstwa pieszych poprzez budow; chodniktiw w
m. Sztumska Wiei, Nowa Wiei i ul.KwidzyAska w Sztumie2012
opracowanie dokumentacji projektowej

9500
lyznoSe
4 063929

64757

950 000

49075

3 075

153 101

630'Turvstvlia
Podniesienie atrakcyjnoid Szlaku Zamkiw Gotyckich na Powiilurewitalizacja i zagospodarowanie gidwnych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywr6ceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tymil) system
monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 2S0 000 z l , 2) przebudowa
nawierzchni ulic i chodnik6w oraz infrastruktury technicznej wraz z budowi)
sieci kanalizacji deszczowej, malej architektury, zieleni i parkingdw dla centrum
2007/2012 10 599 874
Sztumu - 9.318.550 zl, 3) przebudowa przylfczy energetycznych
umoiliwiajf cych realizacj; inwestycji dla centrum miasta Sztum - 189.703 zl, 4)
nadzory; inwestorskie, autorskie i konserwatorsko* archeologiczne - 187.333 zl,
5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieii(ce- 35.600 zl w tym: instrument
elastycznosci - 24.400 zl i wynagrodzenia os6b realizuj^cych instrument
elastycznosci -11.200 zl) - 689.888 zl

5667783

316137

2316001

Podniesienie atrakcyjnoici turystycznej Szlaku Zamk6w Gotyckich na Powiilu
- budowa trasy rowerowej Iqcz^cej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatdw malborskiego, sztumskiego, kwidzynskiego w tymil)
modemizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania w6d
opadowych -8.736.142 zl, 2) monitoring Bulwaru - 857.530 zl, 3) jcieiki pieszorowerowe -442.933 zl, 4) oznakowanie icieiek pieszo rowerowych - 60.000 zl, S)
dokumentacje i inne -1.278.566 zl, 6)rozbudowa monitoringu - 140.000 zl, 7)
budowa ramp dla rower6w w ramach zagospodarowania terenu bulwaru ( w
tym roboty budowlane 22 OOOzl, nadz6r inwestorski 1 OOOzl, inne wydatki 1
OOOzl) - 24.000 zl, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojak6w
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15 na rowtry (w tym: roboty budowlane 32 OOOil, nadzir inwestorski-l 000 zl,
stojaki na rowery 11 OOOzl, inne wydatki 1 OOOzl) - 45 000zl,9) modemizacja
budynku uiytkowego Reja l i b polotonego przy plaiy miejskiej w Sztumie-

2007/2012

12 561 171

10941704

1 612467

1 494 467

254 500

254500

40000

40000

118 000

linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagielly w
Sztumie do ul. Kwidzynskiej) o wartoici 457.000 zl,ll) modemizacja icieiki
pieszo-rowerowej na dzialce Nr 3 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum wraz z budowy
zejkia do Jeziora Sztumskiego i budowy pomostu plywajfcego" o wartoSci
rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na dzialce Nr 4 obr. Geodezyjny Nr 3
Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim" o wartoici 40.000 zl
Dz. 700 -Gospodarkamieszkaniowa
254 500
16 Zakup nieruchomoki gruntowych, budynk6w i urz^dzeA
2012
17 Budowa iwietlicy wiejskiej w Biatej G6rze - dokumentacja
350 000
2012/2013
18 Budowa pomieszczert gospodarczych przy budynku mieszkalnym
orzv ul. Osirtskieao 20 w Sztumie
19 Wykonanie pomieszczert wc na klatce schodowej w budynku

2012

70000

70000

70000

2012

10000

10 000

10 000

6 000

6 0OO

20000
41000
5000
74 000

20 000
41000
5000
74 000

100000

100 000

265000

265000

10 000

10 000

4 300

4 300

66 660

66660

120000

0

8000

800O

16 000

16 000

8 000

8 000

20 Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m.
6 000
2012
Gronalnv 9 - wvkonanie dokumentacji
Dz. 750 - Administracja publiczna
21 Zakup serwera wraz z systemem operacvinym
20 0OO
2012
22 Rozbudowa i modemizacja sieci lokalnej
41000
2012
23 Zakup oprogramowania antywirusowego
5 000
2012
24 ZakuD samochodu sluiboweeo
74 000
2012
Zagospodarowanie terenu wokdl budynku Urzi|du Miasta i Gminy
1600000
25
2012^014
w Sztumie
Dz. 801-Oswiataiwychowanie
^26 Adaptacja pomieszczen z przeznaczeniem na sale przedszkolne
265000
2012
27 Wykonanie drenaiu opaskowego wok6l halt sportowej w
10 0OO
2012
Gimnnziiiin Nr 1 w Sztumie
28 Zakup kserokopiarki do Szkoly Podstawowej w Nowej Wsi
4 300
2012
02.851 «Ochronazdmwla
Urzadzenie i doposazenie plac6w zabaw na terenie Miasta i Gminy
29
66660
2012
Sztum

-

nnlprTnsi
30 Projekt "R6wny start w przyszloij" - zakupy inwestycyjne

2012
120000 I
D£ 900. Gospodarka kdmunalna 1 dchrona irodowitka

31 Lampa solarna wraz z montaiem w m. Piekle - fundusz solecki
2 lampy solarne wraz z montatem w m. Sztumskie Pole - fundusz
32
solecki
33 Lampa solarna wraz z montazem w m. Nowa Wiei - fundusz
2 lampy solarne wraz z montazem w m. Sztumskie Pole - fundusz
solecki
Lampa solarna wraz z montaiem w m.Sztumska Wiei - fundusz
35
solecki
36 Budowa kanalizacji deszczowej Os. Na Wzg6rzu w Sztumie

34

Zagospodarowanie teren6w nad Jeziorem Barlewickim oraz
37
Wzg6rza Zamkowego wraz z towarzyszqc^ im infrastruktury
38
39
40
41
42

Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska Wie^ - fundusz solecki
Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin - fundusz solecki

Zakup 2 wiat przystankowych w m. Czernin - fundusz solecki
Zakup i montai ^wiytecznej dekoracji ulicznej
Usuwanie wyrob6w zawieraji|cych azbest z terenu gminy Sztum Wykonanie dokumentacji na oiwietlenie z wykorzystaniem
43
odnawialnych ir6del energii
44 Zakup konstrukcji kwietnikowych
45 Przebudowa targowiska micjskiego w starej fosie w Sztumie

2012

8 000

2012

16 000

2012

8O0O

2012

16 000

0

16 000

16 000

2012

8 000

-

8 000

8 0OO

2009/2012

895000

278000

617 000

617000

2012/2018

4 897789

-

226557

226557

2012

6000

6 000

6 000

2012
2012
2012
2011/2012

5028
10000
65 000
132 487

5 028
10 000
650OO
71528

5028
10 000
65 000
0

2012

50 000

50000

50 000

2012
2011/2012

17000
29 815

17000
6 765

17 000
6 765

100000

100000

0

60959

23050

120 000

71528

Dz. 921 - Kultura 1 ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na
46
remont i przebudowf budynku Sztumskiego Centrum Kultury
Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na
wvkonanie naeloinienia sali kinowej
Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na
48
oiwietlenie sal ( w tym; kinowej)

47

-

2012

100 000

2012

120000

120000

120000

2012

250 000

250 000

250 000

380000

380 000

65 609

567 925

201 848

-

4 000

4 000

6 000

6 000

Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na
380 000
2012
adaptacje pomieszczeii piwnic w budynku SCK
Rewitalizacja teren6w fosy iredniowiecznego miasta lokacyjnego
50
2008/2013 2753756
Sztum wraz z przyleglymi murami
Dz. 926-Kultura fisYczna
Zakup urzydzeA na plac zabaw - st6l betonowy m. Koniecwald 51
4000
2012
fundusz solecki
Zakup 2 bramek do gry w pilk; noini| z siatkami m.Barlewice 52
6 000
2012
fundusz solecki

49

'I?

10 000

Rady

356077

jskie w Sztumie
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53

Modemizacja stadionu wraz z infrastruktury towarzyszycyopracowanie dokumentacji projektowej
Razem

2011/2012

55 000

19500

45500

45500

45 145 631

17 500 741

12 683 436

8 931998

FRZE;
Rady

326137

71528

3353773
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Zal^cznik Nr 4
do Uchwaly Rady
Miejskiej w S4umie
z dnia 12 lipca 2012 r.

Sfinansowanie deficytu budzetowego 2012 r.
Lp. Tresc

Klasyfikacja
Kwota
Zmniejsze- ZwifkszeKwota
przychodow Plan na 2012 r.
nia
nia
Plan na
i rozchodow przed zmianami
2012 r. po
zmianach

1. Planowane
dochody
2. Planowane
wydatki
3. Wynik
/ Zrodla
sflnansowania
deficytu
1. Nadwyzki z lat
ubieglych

§957

55.684.842

—

726.088

56.410.930

58.879.672

—

318.501

59.198.173

- 3.194.830

407.587

—

- 2.787.243

3.194.830

407.587

—

2.787.243

3.194.830

407.587

—

2.787.243

R a d y M S t s k i e j iw Sztumie
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