UchwałaN,

.A.l*.l.łp

Rady Miejskifr śztułoi.
z dniaL9. grudzień 20l0 roku
w sprawie zmianw budżecie gminy ną 20]0 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990
o samorządzie gminnym fiednolity tekst Dz. U. Nr l42 poz. 1591 z 200I

r.
r.

ze zmianami) Rada Miejska w Szfumie uchwala, co następuje:

$1
W budzecie gminy na 2070 rok wprowadza się następujące zmiany:

I.

\-il.

ilI.

'\-Iv.

Zwiększa się dochody budżetu gminy

o kwotę

175.227

w tym : 1) dochody bieŻące o kwotę 56.52l zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 118.706 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budzetu gminy wynoszą

45.352.409 zł

Zmniejsza się wydatki budzetu gminy o kwotę Ż.654.688 zł
w tym: 1) zmniejszavłydatkibieżące o kwotę 58.664 Zł,
2) zmniejsza wydatki majątkowę o kwotę 2.596.024 zł,
zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwĄ.
Po dokonaniu zmian wydatki budzetu gminy wynoszą

56.534.600 zł

Dokonuje się przeniesienia dochodów

w

dzialę 853 ,,Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej" w tozdz. 85395 ,,Pozostała działalność''dochody
bieŻące dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałęm
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicmych, lub płatnościw ramach budżętu
środków europejskich w kwocię 555.565 zł z paragrafu z końcowką ,,8" na
par agr af z końcówk 4,,7 ",
Dokonuje się przeniesienia wydatków:
l) z dziaŁu 757 ,,Obsługa długu publicznego'' rozdz. 75702,,obsługa papierów

wartościowych, kredytow i poĘczek j.s.t.'' Z wydatków bieżących na
obsługę długu kwotę 72.600 zł do działu:
a) 600 ,,Transport i łączność''tozdz. 60016 ,,Drogi publiczne gminne''
kwotę 68.900 z-ł na wydatki majątkowe na nowę zadanie inwestycyjne
pn. ,,opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci
drogowej z oświętleniemulicznym: shzyŻowań dróg gminnych z drogą
krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym(Sztum- ul. osińskiego- ul.
Mickiewi cza-u|. MĘńska - Plac Wolności - ul. Młyńska - ul. Jagiełły)'''

b)

801 ,,oświataiwychowanie" rozdz. 80101 ,,SzkoĘ podstawowe'' kwotę
3.700 zł na wydatki b\eŻącejednostek budzetowych na wynagrodzęnia \
składki od nich naliczane,
2) w dziaLe 92I ,,Kultura i ochrona dziędzictwa narodowego'' rozdz. 92109
wydatków majątkowych
,,Domy ośrodkikultury, świetlice klub''
Z dotacji
,,Remont przebudowę budynku SŻumskiego Centrum
Kultury'' kwotę 5.000 zł na wydatki bieŻące na dotację dla instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury,
zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaĘ.

i

na

V. W załączniku Nr

3 do

i

i

z

uchwĄ Rady Miejskiej Nr LII/414lI0 w sprawie zmian

w budzecie gminy na 2010 rok pn. ,,Plan wydatków majątkowych na rok 2010'':
łowiectwo'' wykreśla
zadanię
1)
dziale 010 ',Rolnictwo
pn.
oczyszczalnia ścieków dla budynku komunalnego
',Przydomowa
w Piekle 7" o planowanej wartości w kwocie 12.000 zł,
2) w dzialę ó00 ,,Transport łączność"wprowadza się nowę zadanie pn.
,,opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sięci drogowej
z oświetleniem ulicznym: skrzyzowań drog gminnych z drogąkrajowąNr 55
wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu

i

w

się

i

drogowym(Saum- ul. osińskiego - ul. Mickiewicza-uI. MĘńska - Plac
Wolności _ ul. Młyńska _ ul' JagieW)' o planowanej wartości 68.900 zł,
3) w dziale 630,,Turystyka" nazadaniu pn.
a)
atrakcyjności Szlaku Zankow Gotyckich na Powiśle_
''Podniesienie
rewitalizaĄa i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu
w tym:l) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu
250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz
infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
:

małej architektury' zięleni

i

parkingów

dla centrum

Sztumu
t 0 .207 .5 5 0 zł, 3) przebudo w a pr zyłączy enęr gęty czny ch um ozliwi aj ących
realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory:
inwęstorskie, autorskię i konserwatorsko- archeologiczne - l87.333 zł,
5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki bieŻące- 35.600 zł w tym
instrument elastyczności - 24.400 zł i vłynagrodzenia osób realizujących
instrumęnt elastyczności-ll.200 zł) - 926.186 zŁ" zmniejsza się
planowane wydatki o I87.252 złw tym: ze środków własnych o 28.088 zł
i ze środków z dofinansowania o 159.164 zł,

b) ,, Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich
na Powiśle- budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego

w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania
wód opadowych - 10.554.456 zł,2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł,
3)ściezki pieszo-rowerowę - 514.800 ,-ł, 4) oznakowanie ściezękpieszo

rowerowych 30.000 Zł, 5)

dokumentacje

i inne

t.I66.699 Zł"

zmniejsza się planowane wydatki o I.537.672 Zł w tym:
ze środków własnych o 922.603 r}' i zę środków z dofinansowania

o 615.069 zł,
4) * dziale 700,,Gospodarka mieszkaniowa":
a) wykreślasię zadanie pn. ,,IJtworzenie terenów zielonych

z

elementami

małej architektury'' o planowanej wartości w

kwocie

40.000 zł,

b) na zadaniu ,,Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń"

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1I.000 Zł,
5) w dziaIe 801 ,,oświataiwychowanie'' na zadaniu;
a) ,,Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Gościszewie''
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 581 .000 zł,
b) ,,Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami
w Szkolę Podstawowej w Piekle" zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 600 zł,
c) ,,Zakupy inwestycyjne _ pomoc dla Powiatu Sztumskiego'' zwiększa się
planowane wydatki o kwotę 319.139 Zł i wykreśla się szczegółowość
wydatków'
d) ,,IJtworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej
w Gościszęwie''zmniejsza się planowane wydatki o kwotę |7.20| zł,
6) * dziale 851 ,,Ochrona zdrowia" nazadaniu:
a) ,,IJtworzenie szkolnego placu zabaw w Szkolę Podstawowej
w Czerninie'' zmniejsza się planowane wydatki o kwotę lI.900 zł,
b) ,,(Jtworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej
w Gościszewie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.587 zł,
7) w dzialę 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' na zadaniu
pn. ,,Zakup wiat przystankowych'' zwiększa się planowane wydatki
o 8.500 zł,
8) w dziale 921 ,,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109
)'Domy i ośrodkikultury, świetlice i klub'' na zadaniu - dotacja na
,,Remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury'' zmniejsza
się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł,
zgodnie zzał'ącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwĄ.

vI. w załącznIku Nr 4 do uchwĄ Rady Miejskiej Nr LIIl4l4l10
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok pn. ,,Wydatki związane
z wieloletnimi programami inwestycyjnymi'' dokonuj e się :
1) zmniej szenia planowanych wydatków w 2010 roku

o kwotę I87 .252 zł
(w tym: ze środków własnych o kwotę 28.088 zł i ze środków
z dofinansowania o kwotę 159.164 zł), a zwiększenia w 20II roku o kwotę
187.25Ż ń (* tym: ze środków własnych o kwotę 28.088 zł i ze środków
z dofinansowania o kwotę 159.164 zł) na zadariu inwestycyjnym

,,Podniesienie atrakcyjnościSzlaku Zamków Gotyckich na Powiśle
rewitaIizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu

w tym:l)

2)

system monitoringu wizyjnego

dla

centrum Sztumu

250 000 zł ,2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury
technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury,
zielent i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550 zł, 3) przebudowa
przyłączy energetyc zny ch umozliwiaj ących r ealizację inwestycj i dla centrum
miasta Sztum - 300.000 Zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie
i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 Zł, 5) dokumentacje i inne
( w tym wydatki bieŻące- 35.600 z} w tym:. instrumęnt elastyczności
24.400 zł i wynagrodzenia osób real\nljących instrument elastyczności 1 1.200 zł) - 926.186 Zł",
zmniejszenia planowanych wydatkow w 2010 roku o kwotę |.537.672 zł
(w tym: ze środków własnych o kwotę 615.069 zŁ i ze środków
z doftnansowania o kwotę 922.603 ,Ł), a zwiększenia w 20lI roku o kwotę
I.537.672 ń (w Ęm: ze środków własnych o kwotę 615.069 zł i ze środków
Z dofinansowania o kwotę 922.603 zł) na zadaniu inwestycyjnym

,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich
na Powiśle budowa trasy rowerowej łączącej zarlęk w Malborku
z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego
w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sięci podczyszczania
wód opadowych _ 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł,
3)ścieżkipieszo_rowerowe - 514.800 zł, 4) oznakowanie ściezekpieszo
rowerowych - 30.000 zł,5) dokumentacje i inne _ I.166.699 zł''

3) wprowadza

s\ę nowe zadan\e inwestycyjne pn. ,,TermomoderntzaĄa budynku
podstawowej w Gościszewie'' na lata2010-2a11 o wartości 600.000 zł

SzkoĘ
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaĘ.

VI. W

załączniku Nr 5 do uchwĄ Rady Miejskiej Nr LIIl4I4l10 w sprawie zmian
w budzecie gminy na 2010 rok pn. ,,Wydatki na programy i projekty realizowane
zę środków pochodzących z budŻętu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków Z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH
(EFTA)' oraz ze źródełzagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niz
zbudŻetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
EPoWH (EFTA) w częścizwiązanej zrca|izacjązadafi gminy'' w pozycji:
1) 3. pn. ,,Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamkow Gotyckich na Powiśle_

rewitalizacja i zagospodarowanie głownych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywroceniem historycznego charakteru centrum Sztumu
w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu ,2) przebudowa
nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową
sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla
centrum Sztumu, 3) przebudowa prryłączy energetycznych umozliwiających

realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum, 4) nadzo.ry: inwestorskie,
autorskie i konserwatorsko- archeologiczne , 5) dokumentacje i inne
( w tym wydatki bieŻące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności
24.400 zł i wynagrodzenia osób reaIizujących instrument elastyczności
Il.200 zł)'' dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w 2010 roku
o kwotę I87.252 zł azwiększenia w 2011 roku,

2) 4.pn.,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich na
Powiśle budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego' kwidzyńskiego w tym:
1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód
opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3)ściezkipieszo-rowerowe'
4) oznakowanie ściezekpieszo rowerowych, 5) dokumentacje
i inne'' dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatkow w 2010 roku
o kwotę |.537.672 zł azwiększenia w 2011 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwĄ.

v[I.

Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródełsfinansowania deficytu
o kwotę 2.829.915 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Nr LII|4I41I} w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok
pn. ,,Sfinansowanie deficytu budzetowego 2010 r." zgodnie z załączrrikiem Nr 6
do niniejszej uchwały.

Szczegółowy vvykaz zmian zawierają załączniki Nr
niniejszej

uchwĄ.

Nr I, 2, 3, 4, 5 i 6

$2
Uchwała wchodzi w

Ęcie z dniem podjęcia.

licząc!

j*$ą

'/il

Czesław oleksi

m1ę

do

UZASADNIENIE:

I.

il.

Zwiększeniabudżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
1) 852 ,'Pomoc społeczna" rozdz. 85214 ,,Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe'' o kwotę 5 zł z tytułu
darowizny dokonanej przez osobę ftzyczna z przeznaczeniem na pomoc dla
osób potrzebujących'
2) 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska''rozdz.90019 ,,WpĘwy
i wydatki z gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska'' o kwotę 5.23I zł ztytułu opłat za gospodarcze korzystanie
Ze środowiska w związku z osiągnięciem ponad planowych dochodów
i zgodnie z ustawą przęZnacza się je na wydatki bieŻące jednostek
budzetowych nviązane Z ich statutowądz\aŁalnością związanych z ochroną
środowiska.
Zwiększenia budzetu po stronie dochodów dokonuje się o kwotę 169.991 zł
w dziale:
l) 600 ,,Transport i łączność"rozdz. 60016 ,,Drogi publicme gminne''
w kwocie 1 1 1.020 zł z pozostałościśrodków z wydatków niewygasających
Ż009 r.,

2) 700,,Gospodarka mieszkaniowa'' rozdz. 70095,,Pozostała działalność"

\'.tII.

Iv.

w kwocie 14I zł z$lilu odsetek zanięterminowe regulowanie nalezności,
3) 7|0 ,,Działalnoścusługowa'' rozdz. 71004 ,,Plany zagospodarowania
przestrzewtego'' w kwocie 4I.968 zł z pozostałościśrodków z wydatków
niewygasających 2009 r.,
4) 750 ,,Administracja publiczna'' rozdz. 75095 ,,Pozostała działa|nośc'
w kwocie 9.176 zł z tytułu refundacji przez miasto Ritterhude części
kosztów poniesionych na transport mieszkańców gminy Sztum do Niemiec
do m. Ritterhude ,
5) 921 ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 ,,Ochrona
zabytkow i opieka nad zabytkami" w kwocie 7.686 ZŁ z pozostałości
środków z wy datków niewygasaj ących 2009 r..
Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 853 ,,Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej'' w rozdz. 85395 ,,Pozostała działalnośó''
dochody bieżące dotację celową w ramach programów finansowanych
zudziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościw ramach budżetu środków
europejskich w kwocie 555.565 zł Z paragrafu z końcowką ,,8'' ( $ 2008)
na paragraf z koncówką,,7'' ($ 2007).
Dokonuje się zmniej szenia wydatków w dziale:
1) 0l0 ,,Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 ,,Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi )) o kwotę 12.000 zł w wydatkach majątkowych
na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Przydomowa oczyszczalnia ścięków dla
budynku komunalnego w Piekle 7" w zvviązku z przeniesięniem realizacji
zadaniana2011 rok,

6

2) 630 ,,Turystyka" rozdz. 63003 ,,,Zadania

w

zakresie upowszechniania

turystyki'' w wydatkach maj ątkowych na zadaniu inwestycyj nym
a) pn. ,,Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle
- rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z prrywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu
w tym:l) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu
250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz
infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu
10.Ż07.550 Zł' 3) przebudowa przyłączy energetycznych
umozliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum
300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorskoarcheologiczne - 187.333 7-ł, 5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki
biezące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł
i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -lI.200 Zł)
- 926.186 zł" o kwotę 187.252 zł ( środkiwłasnę 28.088 zł i środki
zUE - 159.164 zł), które ptze7nacza na finansowanie robót w 2011 roku
na wykonanie monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu w związku
zprzedłuzeniem terminu prac do 15 stycznia20tl r.,
b) pn. ,,Podniesienie atrakcyjnościturystycznej Szlaku Zarrtkow Gotyckich
na Powiśle _ budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego
w tym:1) modemizacja bulwaru, budowa parkingu i sięci
podcryszczania wód opadowych - 10.554.456 zł,2) monitoring Bulwaru
- 985.969 zł,3)ścieżkipieszo-rowerowe - 514.800 7-ł, 4) oznakowanie
ściezekpieszo rowęrowych _ 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne _
I.166.699 zł" o kwotę I.537.672 złna sfinansowanie robótw 2011 roku
na wykonanie monitoringu wizyjnego dla bulwaru nad Jez\oręm
:

Szumskim
15

w związku z przedłużeniem terminu prac

stycznia20lI

do

r.,

3) 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz. 70005 ,,Gospodarka gruntami
i nieruchomościami'' w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym
pn. ,,(Jtworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury''
o kwotę 40.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 20II

rok,
4) 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412
,,ochotnicze straŻę poŻame" na wydatkach majątkowych pn. ,,Zakup
2 uiryłvanych samochodów gaśnicrych dla utrzymania gotowości bojowej
oSP'' o kwotę 302.000 zł w związku z brakiem mozliwości dofinansowania

zakupu ze środków unijnych,

5) 801 ,,oświatai wychowanie'' rozdz. 80101 ,,SzkoĘ podstawowe''
w wydatkach majątkowych na zadaniu pn. ,,Termomodernizacja budynku
Szkoły podstawowej w Gościszewie'' o kwotę 581.000 zł w związku

z planowanym wykonaniem prac w okresie wakacyjnym co uniemozliwia
zabezpieczenie środków jako wydatki niewygasające 2010 r.) których

v.

ustawowy terminem realizacj\jest 30 czerwiec 20II r..
Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z dziaŁu 757 ,,obsługa długu publicznego'' rczdz. 75702,,obsfuga papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.'' z wydatków bieżących na
obsługę długu kwotę 72.600 zł do działu:
a) 600 ,,Transport i łączność"rozdz. 60016 ,,Drogi publiczne gminne''
kwotę 68.900 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne
pn. ,,opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci
drogowej z oświetleniem ulicznym: sk<rzyŻowań dróg gminnych
z drogąkrajowąNr 55 wtaz z odcinkiem drogi krajowej w cęlu poprawy

bezpieczeństwa w ruchu drogowym(Sztum- ul. osińskiego
ul. Mickiewicza-u|. MĘńska - Plac Wolnościul. Młyńska
ul. JagiełĘ) na wykonanie dokumentacji,
b) 801 ,,oświatai wychowanie" tozdz. 80101 ,,SzkoĘ podstawowę'' kwotę
3.700 zł na wydatki bieŻące jednostek budżetowych na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane na wypłatę dodatku dla nauczyciela za ząęcia
dydaktyczne w klasach łączonych w wysokości25oń otrzymywanego
wynagrodzenia za przepracowane godziny w roku szkolnym w latach
2007-2010,

2) w dziale 921 ,,Kultura

i

ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109
,,Domy i ośrodkikultury, świetlicei klub'' z wydatkow majątkowych
z dotacji na ,,Remont i przebudowę budynku Szumskiego Centrum
Kultury'' kwotę 5.000 złnawydatki bieŻące na dotację dla instytucji kultury
Sztumskiego Centrum Kultury na dofinansowanie projektu pn. ,,Bogaci
w historię'' realizowanego wspólnie Ze Stowarzyszeniem ,,Przystanek
SŹumska Wieś''ołącznej wartości28.008 zł.

VI.

się w
Nr LIIl4l4ll} w
Dokonuje

załącznikll Nr 3 do uchwĄ Rady Miejskiej
sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok

pn. ,,Plan wydatków majątkowych na rok 2010'' na zadaniu:

1)

wykreślasię zadanie pn.

,,Przydomowa ocryszczaLnia ścięków dla
budynku komunalnego w Piekle 7" o wartości 12.000 zł,

2)wprowadza się nowe zadanie,,opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę sieci drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg
gminnych z drogąkrajowąNr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym(Sztum- ul. osińskiego
ul. Mickiewicza_ul. MĘńska - Plac Wolności- ul. Młyńska - ul. Jagiełły)
o wartości68.900 zł,
3)pn. ,,Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamkow Gotyckich na Powiśle rewitalizacja i zagospodarowanię głównych przestrzeni publicznych

w Sztumie z prrywróceniem historycznego

charakteru centrum Sztumu
w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu
250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz
infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu
I 0 .207 .5 5 0 zł, 3) przebudo w a przyłącz! ener geĘ czny ch umozliwiaj ących
realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum _ 300.000 zł, 4) nadzory:
inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zł,
5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki biezące_ 35.600 zł w tym
instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących
instrument elastyczności-11.200 zł) - 926.186 ń":

a)

L

zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 187.252 zł po zmianach
l.36l.799 zł,
b) zmniejszenia wydatków budzetowych o kwotę 28.088 zł po zmianach
870.720 zł,
c) zmniejszenia środkow pozyskanych o kwotę 159.164zł po zmianach
49I.079 zł,
4)pn. ,,Podniesienie atrakcyjności turysĘcznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślebudowa trasy rowerowej łączącej zanek w Malborku z
atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:
1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód
opadowych - 10.55 4.456 7-ł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 z}, 3)ścieŻki
pieszo-rowerowe - 514.800 zł,4) oznakowanie ściezek pieszo rowerowych
_ 30.000 zł,5) dokumentacje i inne I.166.699 zł":
-

a) zmniejszenia wydatkow na2010 rok o kwotę l.537.672 złpo zmianach

\-

4.582.494 zł,
b) zmniejszenia wydatkow budzetowych o kwotę 615.069 il po zmianach
|.856.785 Zł,
c) zmniejszęnia środków pozyskanych o kwotę 922.603 zł po zmianach
2.725.709 zł,
5)wykreśla się zadartię pn. ,,Utworzenie terenów zielonych z elemerŃami małej
architektury'' o wartości 40.000 zł,
6)pn.,,Zakup nieruchomo ścigruntowych, budynków i urządzen"
a) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 1 1.000 zł po zmianach
77.460 zł,
b) zwiększenia wydatków budzetowych o kwotę 1 1.000 zł po zmianach
77.460 zł'
7)wykreślasię zadanie pn. ,,Zakup 2 uŻywanych samochodów gaśniczych dla
utrzymania gotowości bojowej oSP'' o wartości302.000 zł,
8)pn.,,Termomodernizacj a budynku SzkoĘ podstawowej w Gościszewie''
a) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 581.000 il po zmianach
19.000 zł,
:

:

b)

\-'

'V

Zmniejszenia wydatków budzetowych o kwotę 581.000 zł po zmianach
19.000 zł,
dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętęm i dodatkowymi pracami
9)pn.
',Wymiana
w Szkole Podstawowej w Piekle":
a) zwiększenia wydatków na Ż0I0 rok o kwotę 600 ,ł p, zmianach
59.000 zł,
b) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 600 zł po zmianach
59.000 zł,
1O)pn. ,,utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej
w Gościszęwie":
a) zmniejszenia wydatków na Ż0l0 rok o kwotę l7.20l zł po zmianach
44.120 zł,
b) zmniejszenia wydatków budzetowych o kwotę I7.20I zł po zmianach
4.499 zł,
11)pn. ,,Zakup inwestycyjne - pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego....."
a) wykreślasię szczegółowośćwydatków,
b) zwiększenia wydatków na Ż010 rok o kwotę 3l9.l39 zł po zmianach
549.774 zł,
c) zwiększenia wydatków budzetowych o kwotę 188.345 zł po zmianach
324.457 zł,
d) zwiększenia środkow pozyskanych o kwotę 130.794 il p, zmtanach
225.3I7 zł,
1 1)pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej
w Czerninie":
a) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 1 l.900 zł po zmianach
33.350 zł,
b) zmniejszenia wydatków budzetowych o kwotę 11.900 il p, zmianach
33.350 zł,
I2)pn.,,IJtworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej
w Gościszęwie";
a) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 1.587 ,ł po zmtanach
34.043 zł,
b) zmniejszenia wydatków budzetowych o kwotę l.587 zł po zmianach
34.043 zł,
1 3 )pn.,,Zakup wiat przystankowych"
a) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 8.500 zł po zmianach
28j00 zł,
b) zwiększenia wydatków budzetowych o kwotę 8'500 zł po zmianach
28.500 zł.
:

VII.

Dokonuje

się zmian w

Nr LIIl4I4l10 w

załącznilałNr

sprawie zmian

pn. ,,Wydatki związane z

4 do

uchwały Rady Miejskiej

w budżecie gminy na

2010

r.

wieloletnimi programami inwestycyjnymi''

10

w dziale:

l)

630 rozdz.63003 na zadaniach:

1. ,,Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamkow Gotyckich na Powiśle _

i

zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywróceniem historycznego charaktęru cęntrum Sztumu
w tym:l) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu
250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz
infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 10.207.550
,'ł, 3) przeb udo w a przyłączy ener gety czny ch umo żl iwi aj ący c h r ea|\zacj ę
inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 Zł, 4) nadzory:
inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologicznę - 187.333 7-ł,5)
dokumentacje i inne ( w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym:
instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących
instrument elastyczności-l l.200 zł) - 926.186 z-ł'':
a) ,,Planowane nakłady - rok 2010'' było I.549.05I zł jest I.36l.799 zł
(zmniejszenie o 187.252 ,ł) * tym źrodłafinansowania'' - ,,środki
własne'' było 898.808 zł jest 870.720 zł (zmniejszenie
o 28.088 Zł), ,,fundusze strukturalne'' było 650.243 zł jest
491.079 zł (zmniejszenie o l59. 164 zł),
b) ,,Planowane nal<łady - rok 20II'' było 6.570.038 ń jest 6.757.290 zł
(zwiększenie o 187.252. ,ł) w Ęm źrodłafinansowania'' _ ,,środki
własne'' było 3.520.I48 zł jest 3.548.236 zł (zwiększenie
o 28.088 zł), ,,fundusze strukturalne'' było 2.528.890 zł jest
2.688.054 zł (zwiększenie o 159.164 zł),
2. ,,Podniesienię atrakcyjnościturystycznej Szlaku Zamkow Gotyckich na
Powiślę
budowa trasy rowerowej łączącej zamęk
w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego w tym: l) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczania wód opadowych _ 10.554.456 zł,2) monitoring Bulwaru
- 985.969 zł,3)ścieŻkipieszo-rowerowe - 514.800 zł, 4) oznakowanie
ściezekpieszo rowęrowych - 30.000 zł, 5) dokumęntacje i inne I.166.699 zł":
a) ,,Planowane nakłady - rok 2010" było 6.120.166 zł jest 4.582.494 zł
(zmniejszenie o I.537.672 zł) w tym źródłafinansowania'' - ,,środki
własne'' było 2.47I.854 zł jest 1.85ó.785 zł (zmniejszenie
o 615.069 Zł), ,,fundusze strukturalnę'' było 3.648.312 zł jest
2.725.709 zł (zmniejszenie o 922.603 zł),
b) ,,Planowane nakłady _ rok 20II" było 6.611.130 zł jest 8.148.802 zł
(zwiększenie o I.537.672 zł) w tym źródła finansowania'' - ,,środki
własne'' było 3.796.886 zł jest 4.4lI.955 Zł (zwiększenie
o 615.069 Zł), ,,fundusze strukturalnę'' było 2.814.244 Zł jest
3.736.847 z} (zwtększenie o 922.603 zŁ),

rewitalizacja

11

80101 _ wprowadza się nowe zadanie pn. ,,Termomodernizacja
budynku SzkoĘ podstawowej w Gościszewie'' na |ata2010-2011 o wartości
600.000 zł,planowane wydatkiz}l0 _ 19.000 Złi2011 - 58l.000 Zł,

2) 80I rozdz.

Vil.

W załączniku Nr 5 do uchwĄ Rady Miejskiej Nr LII/4I4|I} w sprawie
zmian w budzęcie gminy na 201-0 rok pn. ,,Wydatki na programy i projekty
realizowane Ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przęZ państwa
członkowskie EPoWH (EFTA)' oraz ze źrodełzagranicznych
niepodlegających zwrotowi innych niż z budzetu Unii Europejskiej

i z

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EpoWH (EFTA)
w częścizwiązanej zrealizacjązadń gminy'' nazadaniu
1. w pozycji 3 pn. ,,Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na
PowiŚle rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni
publicznych w Sńumie z prrywróceniem historycznego charakteru centrum
Sztumu W tym:l) system monitoringu wizyjnego dla cęntrum Sztumu,
2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej
wraz z budową sieci kanaIizacji deszczowej, małej architektury, zięIeni
i parkingów dla centrum Sztumu, 3) przebudowa przyłączy energetycznych
umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum,
4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne,
5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki bieŻące- 35.600 zł w tym:

instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących
instrument elastyczności- 1 l .200 zł)"
a) ,,Wielkościwydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania
objętego programem lub projektem _ w roku budzetowym 2010'' było
3.087.098 zł (wino było być I.560.042 Zł) jest I.372.790 zł
(zmniejszenie o 187.252 zł - korekta o 1.714.308 zł), ,,W roku
budzetowym 2011 było 5.120.332 zł (wino było być 6.594.647 zł )
jest 6.781.899 z} (zwiększenie o l87.252 zł - korekta o 1.66|.567 zł)
i ,,W roku budzetowym 20Iz było 3.216.857 zł (wino było być
3.269.598 zł - korektao 52.74t ,-ł),
2. w porycji 4 pn. ,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiśle budowa trasy rowerowej łączącej zamęk
w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego, sŻumskiego,
kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3)ściezki pieszorowerowe, 4) oznakowanie ścieżekpieszo rowerowych, 5) dokumentacje
i inne":
a) ,,Wielkościwydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania
objętego programem lub projektem _ w roku budzetowym 2010'' było
6.312.580 zł (wino było być 6.120.166 zł)jest 4.582.494 zł (zmniejszenie
o I.537.672 _ korekta 1.730.086 il), -w roku budzetowym 20l1 było
:

t2

6.418.716 zł (wino było być 6.611.130 zł)jest 8.148.802
o I.537.672 zł_korekta I.730.086 zł),

ń

(zwiększenie

VIIII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
Nr LIII I4|I} w sprawie budzetu gminy na 2010 rok

\-

pn. ,,Sfinansowanie deficytu budzetowego 2010 r." w pozycji:
1) ,,Planowane dochody'' było 44.489.014 zł jest 45.352.409 zł zwiększenie
o 863.395 ,} ( 175.227 zł + 688.168 zł zmiany dokonane Zaruądzeniami
Burmistrza Miasta Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami
dotacje
celowe),
2) ,,Planowane wydatki'' było 58.501 .I20 zł jest 56.534.600 zł zmniejszenie
o l.966.520 zł (-)2.654.688 zł + 688.168 zł zmiany dokonane Zarządzeniami
Burmistrza Miasta Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami
dotacje
celowe),
3) ,,Wynik'' było (-)14.012.106 zł jest
n.I82,l9I
zmniejszenie
o 2.829.915 zł ,
4) ,,Żródła sfinansowania deficytu'' było 14.012.106 z} jest 11.182.191 Zł
zmniejszenie o 2.829.915 zł,
5) ,,Przychody z zaciagniętych poŻyczek i kredytów na rynku krajowym'' było
2.623.336 z} jest 3.200.000 zŁ zwiększęnie o 57 6.664 zł,

i

-

i

-

C)

zł

6) ,,Nadwyzki z Lat ubiegłych'' było 11.388.770 zł jest 7.982.I9l

zmniejszenię o 3.406.579 zł.
P owy ższe zmiany wynikają z:
1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 175.227 zł,
2) zmniejszenia planowanych wydatkow o kwotę 2.654.688 zł.

I3

zł

I. DOCHODY
Dz. Rozdz.

Zestawienie zmian w budżecie
Zwięk-

Treść

Zmniejszenia

szenia
600

Transport i łącznośó
Drogi publiczne gminne
Dochody majątkowe wĘm:
- wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasająz upływem roku
budżetoweso
Razem Dz. 600 - Transnoń i łaczność
Gospodarka mieszkamowa
70095 Pozostała działalność
Dochody bieŻące w tym:
- oozostałe odsetki
Razem D2.700 - Gosnodarka mieszkaniowa
DziałalnoŚć usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Dochody bieŻące w tym:
- wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasająz upływem roku
budżetoweso
Razem Dz.710 - Działalnośćusłusowa
Administracj a publiczna
75095 Pozostała działa|nośÓ
Dochody bieŻące w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadan
biężących gmin pozyskane z innych źródel
Razem d2.750 - Administracia nubliczna
Pomoc społeczna
8s2r4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalnę i ręntowe
Dochody bieŻące w tym:
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w oostaci oienieznei
Razem dz.852 - Pomoc snołeczna
60016

700

710

750

852

14

Po zmia-

nach

1.020
1 1 1.020

r98.52r

1.020

020
198.521

1 1

I1

111.020

111

111.020

r41

1.141
r.141

141

14r

141

3.839.651

41.968

50.492

r4t

4t.968

50.492

41.968
41.968

50.492
s0.492

9.176
9.176

9.176
9.176

9.176
9.176

415.271

5

131.505

5

t

9.176

31.s0s

5

5

5

6.7W.538

i:.;.'ZfhCI)
n7łt,trrti,ł,,

(

co,r,,'

CY
rnio

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
85395 Pozostała działalnośó
Dochody bieŻące w tym:
- dotację celowąw ramach programów
finans owan y ch z udziałem środków
europejskichoraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatnościw ramach budzetu
środków europejskich z końcówką,,7''
- dotację celowąw ramach programów
fi nansowan y ch z udziałem środków
europejskichoraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatnościw ramach budżetu
środków europeiskich z końcówką,,8''
Razem Dz. 853 _ Pozostałe zadania w zakresie polĘki
snolecznei
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
Środowiska
Dochody bieżące w tym:
- wpłvwy zróŻnychopłat
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
853

1)

dochodv bieżące

555.565
555.565

555.56s
555.565

555.565

553.305

555.5ó5

555.s6s
555.5r5

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ochrona zabyków i opieka nadzab7Ąkami
Dochody maj ątkowe w tym:
- wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasajązupływem roku
budżetowego
Razem d2.921- Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Razem zwiększenia dochodów w tvm:
|.) dochodv bieżace
2) dochodv maiatkowe
921Ż0

15

633.619

5.23r
5.23r
5.23r

423.089
423.089
282.536

5.231

1.224.678

5.231

432.556
792.122

7.686
7.686

7.686
7.686

1.686

7.686

2) dochodv maiatkowe

921

633.619
633.619

7.686
730.792
56.s21
118.706

555.5Ó5
555.5Ó5

Ż5.686
45.352.409
42.236.021
3.116.388

I.WYDATKI
Dz.

Rozdz.

010

Rolnictwo i łowiectwo
01010
Infrastruklura wodociągowa i sanitacyjna wsi
I. Wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje w tym:
a) Przydom ow a o czy szczalnia ścieków
dla budvnku komunalneso w Piekle 7
Razem Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Transport iłączność
60016
Drogi publiczne gminne
I' Wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje w tym:
a) opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę sieci drogowej
z oświetleniem ulicznym : skzyżowan
dróg gminnychz drogąkrajowąNr 55
wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu
poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowyrn(Sztum- ul. osińskiego ul. Mickiewicza-ul. Młyńska Plac Wolności_ ul. Młyńska _
ul. Jasiełłv)
Razem Dz. 600 - Transnort i łaczność

Zmniej-
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70.690
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12.000
12.000
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12.000

12.000

3.138.883
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68.900
68.900
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1.337.880

68.900
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133.200
r33.200
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Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
I. Wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje w tym:
a) Podniesięnie atrakcyjności Szlaku
Zankow Gotyckich na Powiśle_
rewitalizacj a i zagospodarowanie
głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sńumu
w tym:1) system monitoringu wizyjnego
dla centrum Sztumu - 50 000 zł ,
2) przebudowa nawięrzchni ulic
i chodnikow oraz infrastruktury
technicznej wTaZ z budową sieci
kanalizacji de szczowej, małej
architektury, zieleni i parkingów dla
centrum Sztumu - 10.207.550 zł,
3 ) przebud ow a przyŁączy ener gety czny ch
umożliwiaj ących rcalizacj ę inwe stycj i dla
cęntrum miasta Saum - 300.000 zł,
4) nadzory: inwestorskie, autorskie
i konserwatorsko- archeologiczne l87.333 zł, 5) dokumentacje i inne
( w tym wydatki bieżące- 35.600 złw tym:
instrument elastycznoś ci - 24.400 zŁ
i wynagrod zenia osób realizuj ących
instrument elastyczności -11 .Ż00 zł) 926.186 złw tym:
- na programy finansowane zudziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

l.724'9Ż4
1.724.924
|.724.92Ą

187.252

5.9sr.393
5.944.293
5.944.293

1.361.799

pkt2i3u.o.f.p.

b)podniesienie atrakcyj nościturys ty cznej
Szlaku Zamkow Gotyckich na Powiślebudowa trasy rowerowej łączącej zamek
w Malborku z atrakcjarti powiatów
malborskiego, sztumskiego,
kwidzynskiego w tym: 1) modernizacja
bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczania wód opadowych 10'554.456 zł,2) monitoring Bulwaru 985 .9 69 zł, 3)ścieŻkipieszo-rowerowe _
514.800 zł,4) oznakowanie ściezek pieszo
Iowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje
i inne _ I.166.699 złw tym:
- na programy finansowanę zudziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt2i 3 u.o.f.p.

Razem D2.630 - Turystyka

1.53',7.6',12

1.724.924

I7

4.582.494

5.951.393

700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nięruchomościami
I. Wydatki majątkowe w tym:
1) inwestycje w tym:
a) utworzenie terenów zielonych
z elementami małei architekturv
Razem D2.700 - Gosnodarka mieszkaniowa
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona

70005

754

przeclvpożarowa
75412 ochotnicze struŻe pożarne
I. Wydatki majątkowe w tym:
1) zakupy inwestycje w tym:
a) zakup 2 uŻywanych samochodów
gaśniczych dla utr zy mania gotowo ści
boiowei OSP
Razem Dz,754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
nrzeciwnożarowa
757
obsługa długu publicznego
75704
obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pozyczek j.s.t
I' Wydatki bieżące w tym:
1) obsłusa dłusu w tvm:
Razem Dz.757 _ obsłusa dłupu nubliczneso
801
oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
I. I. Wydatkibieżące wtym:
1) wydatki jednostek budzetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
II. Wydatki majątkowe w tym:
l) inwestycje w tym:
a) termomo demizacja budynku Szkoły
Podstawowei w Gościszewie
Razem Dz. 801 _ oŚwiata i wychowanie
852
Pomoc społeczna
85Ż14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
lbezpieczenia emerytalne i rentowę
I. Wydatki bieżące w tym:
l) świadczeniana rzecz osób ftzvcznych
Razem dz.852 - Pomoc snołeczna
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłatikar zakorzystanie ze
środowiska
I. Wydatki bieŻące w tym:
l) wydatki jednostek budzetowych
a) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadait
Razem dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

18

40.000
40.000
40.000

2.982.969
153.423
r53.423

40.000
40.000

2.982.969

302.000
302.000
302.000

92.s00_

302.000
302.000

32s.544

72.600

251 400
251 400

72.600
72.600
72.600
s81.000

251 400
296.400

3.700
3.700
3.700

7.617.416
6.099.208
5.934.781

3.700

4.947 774
1.518 r39
1.518 139

581.00;
581.000
s81.000
581.000

19.000

3.700

17.220.136

5

5

779.119
779.1r9
594.057
9.306.590

5.Ż3l
5.231
s.231

423 089
423 089
423 089

5.23r

423 089

5.231

3.777.739

5

5
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodkikultury, świetlicei kluby
I. Wydatki bieŻące wtym:
1) dotacje nazadaniabieŻące - SCK
II. Wydatki majątkowe w tym:
l) inwestycje w tym:
a) dotacie na zadania inwestycyine- SCK
Razem Dz.92t - Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweso
Razem zwiększenia i zmnieiszenia wydatków
I. Wvdatki bieżqce w tvm:
l) wydatkiiednostek budzetowych, w tym:
1a) wynagrodzęnia i składki od nich naltczane
lb) vwdatkt związanę zrcalizacią ich statutowychzadań
2) dotaci e na zadania bieŻące
3) świadczenia na rzęcz osób ftzycznych
4) Wydatki na programy finansowane zudziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy
o finansach publicznych
5) wypłaty ztytiluporęczęn i gwarancii
6) obsługa długu
II. Wvdatki maistkowe w tvm:
l) inwestycje i zakupy inwestycyine w tym:
a)Wydatki na programy finansowane zudziałem środków'
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy
o finansach publicznych
921

92120

t

oo_:

5.000
5.000

t.424.500
829.500
829.500
595.000
s95.000
59s.000

5.000
82.836
13.936
8.931
3.700
5.231
5.000

1.899.600

r o1:
5.000
5.000
5.000
5.000
2.737.524
72.600

56.534.600
42.677.80s
29.655.126
15.548.787

14.106.339
3.355.164
8.319.943

5

L051.172
45.000

72.600
2.664.924
2.661.924

25r.400
1s.856.79s
13.856.79s

68.900
68.900

1.724.923

9.085.412
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci
Sztumskiego Pola w Ęm: 1) roboty 1.411.890 zł,2) nadzory
32.460 zl,3) odszkodowania 30 000 zl, 4) dokumentacja i inne
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Plan wydatków majątkowych na rok 2010
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22 052

16 682

40 138

40 138

343 051

140 121
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5 370

218.650 zł
2.

3.

4.

5.

6.

Budowa wodociagu w Nowei Wsi
Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez

poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni,
ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia
oraz budowa szatni prry stadionie wiejskim w Czerninie zadanie inwesĘcyjne -budowa szatni prry stadionie wiejskim
wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie

LlYdomowa oczYszczalnia ścieków Zai ezierze |7
Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w centrum wsi
oraz zagospodarowanie terenu wokól glazu n'rzutowego m.
Sztumska Wieś
Poprawa bezpieczeństwa piesrych poprzez budowę chodników
w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieśi ul Kwidryńska w Sztumiewykonanie dokumentacji budowlanej

2U0nu'l

510

200912010

35s 533

2010

8 500

I 500

I 500

2010

l4 300

14 300

l4 300

2010

50 000

50 000

50 000

20'10

631 038

634 038

574 038

68 900

68 900

68 900

I 361 799

870 720

1

38

12482

202624

Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach
7.

8.

9.

geodezyj nych Sztumska W ieśi Zajezierze, na dzialkach
Nr 7 I / 6,19,20,24,137 i 209 12

opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci
drogowej z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg gminnych
z drogą krajową Nr 55 wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym(Sztum_ ul.
Osińskiego_ ul. Mickiewicza-ul. Mlyńska _ Plac Wolności _ ul.
Mlvńska - ul- .Iagielłv)

2009/20't0

Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślt
rewitalizacja i zagospodarowanie glómych puestneni publicznych w
sztumie z prywróceniem historycznego charakt€ru centrum sztumu w
tvn:1) system monitoringu wĘjnego dla centrum szfumu _ 250 000 zl 2)
'
judowa nawienchni ulic i chodników oraz infrasfrukfury tcchnienej
}Laz z budową sieci kanalizacji dcszczowej, malej afchitektury' zieleni i
parkingóV dla centrum sztumu - 10'207'550 zl' 3) pzebudowa przylączy
energetycznych umożliwiających realżację inwestycji dla centrum miasta
Sztum - 300.000 zl, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konseruatorskoarcheologienc - 187.333 zl' 5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki bieżącs
35.600 zl w Ęm: instrument elastygności - 24.400 zl i wynagrodzenia osób
realżujących instrument elastyczności -1l.2oo zl) - 926.186 zl

2007naz

Podniesienie atrakcyjności turysĘcznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej lączącej
zamek w Malborku z atrakcjami turysĘcznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego, kwidryńskiego w tym:1)
modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania
wód opadowych - 10.554.456 zl,2) monitoring Bulwaru 985.969 zl' 3) ścieżkipieszo_ rowerowe -514.800 zl' 4)
oznakowanie ścieżekpieszorowerowych - 30.000 zl' 5)

11 83s 469

116782

60 000

191 079

2\

2007t2011

13251 921

520 528

4 5E2

49ł

2725709

1 856 785

dokumentacje i inne - 1.166.699 zl.

10.

Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentów,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont i przebudowa
pomieszcz€ń prrychodni na świetlicę, wymiana stolarki
okiennej, wykonanie wewnętrznej instalacji internetowej,
alarmowej, modernizacja terenu zewnętrznego budynku Nr 2 w

2)

2010

15 000

15 000

15 000

Czerninie

Ą,0
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|.

'ł.'
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,a

af::*:;
aLł!ełła&

11.

12.

13.

Zakup nieruchomości gruntowvch' budynków i urządzeil
Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remiry, budowr
szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie w Piek]e
Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia
pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w
budvnku Nr 32 orzv ul, Mickiewicza w Sztumie

2010

77 460

77 460

77 460

20't0

12 000

12 000

12 000

2009/2010

50 000

1 037

18 963

18 963

0t1 261

I 100

I 070 157

t 070167

i:::-+t

'14.

'15.

16.

17.

t9.

20.

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie
oświetlenie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie
Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
Zakuo sorzetu komnuterowepo
Termomodernizacja budynku SzkoĘ Podstawowej w
Gościszewie
Poprawa efekĘ.wności wykorzysĘrvania energii w budynkach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum termomodernizacja Zespolu Szkól w Czerninie oraz
Przedszkola Nr I w Sztumie - zadanie: termomodernizacja
Zespolu Szkól w Czerninie w Ęm: roboĘ budowlanel.2l7.548
zl, nadzory 54.900 zl, dokumentacje i inne 109,921 zl ( w fym:

Poprawa efektvwności wvkorrysĘ'wania energii w budynkach
uĄteczności publicznej na terenie Gminy Sztum 'momodernizacja Zespolu Szkół w Czerninie oraz
21.
,zedszkola Nr I w Sztumie - zadanie: termomodernizacja
Przedszkola Nr 1 w Sztumie ( w tvm: wydatki bieżąceWykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2
22.
w Sztumie
23 Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w Gościszewie
24.

25.
25.
27.

28.

Zakupy inwesĘcyjne - pomoc rzeczowa dla Powiatu
Sztumskiego
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Ćzerninie
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Gościszewie
Wymiana dwóch kotlów c.o.wrazz osprzęt€m i dodatkowymi
pracami w Szkole Podstawowei w Piekle
Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer baz
SoL dla Mieisko - Gminnepo Zesoolu Oświatv
Utworzenie szkolnego placu załlaw w Szkole Podstawowej w

29

Czerninie

30
3'l.

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Gościszewie
Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum

:]:1]i]}l\...:.,i:::::

r
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'lowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i częściSztumskiego
w tym:roboĘ budowlane l.420.000 zl, nadzory 4l'220 zl,
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t3 813

13 813

2010

549 774

549 774

321

2010

19219
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2010
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20't0

59 000
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20't0
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20't0
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20't0
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2010

7il2
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1sl
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6
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2006/2010

I 755 625

100 625

I 655 000

762115

33.

Budowa kanalizacji deszczowej osiedle Na Wzgórzu w Sztumie

2009120't2

8t5 000

88 000

190 000

190 000

34.

Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnei w ul. Kochanowskiego
Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m' Nowa

2010

20 000

20 000

20 000

2010

7 000

7

000

7 000

20't0

6 620

6 620

6 620

20101201'l

122000

10 000

10 000

2010

ts 000

15 000

15 000

2010

28 500

28 500

32.

odszkodowania i inne 294-405 zl

35.
36.

37.

38.
39.

40.

lt/:^!

Zakup i ustawienie wiaĘ przystankowej w kierunku Malborka
w m. Gościszewo

Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b po|ożonego przy
nlażv mieiskiei w Sztumie
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
budvnku uźrytkowepo orzł olaźrłmieiskiei w Sztumie
Zakuo wiat orzvstankowvch
Dotacja dla insĘtucji kultury _ Sztumskiego Centrum Kultury
na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum

Kulturv

Ą. Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne
wvdarzenia historvczne na Ziemi Sztumskiei

L2.
L3,

Zakup sprzętru rekreacYino_ sportowego m. Koślinka
Zakuo nilkochwvtów m. Sztumskie Pole

225311

892 855
2)

28 500
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u. Zieżdżelnizne donosażenie nlacu zahaw
45.
46.

m-

Doposażenie placu zabaw w Koniecwaldzie
betnnowv_

kłruzela

Zakup sprzętu sportowego

m. Barlewic€
Razem

Nowa Wieś
m. in.stól

_
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Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Planowane nakładv

6k ,n1 1
źr dła finansowania

Mtv i. dlef

rynr

w tym

Dz.

1

Rozdz.

ogołem limil

Nazwa zadania inwestycyjnego

2

lnne

fundusze

rok 2010 ogołem
wydatki

środki

własne

4

5

6

1 693 000

22 052

l6 682

40

40 138

kredyt,

poŻyczka UE (kredyt,

pozyaka)

7

ll rok2012

og łem
wydatki w zl

8

9

fundusze
środki
w{asne

strukturalne
UE (kredyt,

(Powiślas
lnne
(Powiat

10
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Wydatki na programy i poekty realizowane ze środkw pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
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