UCI{WAŁA NR IIV8/10
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
zdnia29 grudnia 2010

r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Na podstawie art.263 ust' 2 i 3,5 ustawy zdnia 27 sierpnia 20o9 r. o finansach publicznych (zŻ009 r.Dz.
U. Nr l57 poz. 1240 ze zmianami), wzwiąku zart. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U' Nr |4Ż' poz. 1591 z 2001 r' ze zrnianami) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

$1.

l.Ustala się wykaz wydatków, które nie lvygasają w2010 r. zupĘwem roku budzetowego
z załącznikiem Nr l
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem

3.

zgodnie

Nr 2

określasię ostateczny termin dokonania wydatków, które nie }vygasają w 2010 r' z upĘwem roku
budżetowego określony w załączniku Nr 1
$2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniąn podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

TZ

ń*
Id:
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Podpisany

Uzasadnienie do UchwaĘ Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 grudnia 2010

r.

i 5 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (22010 r.Dz.U.
157 poz. 1740 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz

Zgodn\e zart.263 ust. 2, 3

Nr

wydatków, które nie wygasająz upĘwem roku budzetowego zgodnie zzałączonym wykazem:
I.

w dziale 010 ,,Rolnictwo i łowiectwo" rozdz.0l0l0 ,,Infrastruł:tura wodociągowa i sanitacyjna wsi'' na
wydatki majątkowe - zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wodociągu wNowej Wsi'' kwotę 40.138 zł.
Zgodnie zzawartą rrmową nr Rl34ŻD6Do10 zdnia 30.08.2010r. zPanem Zbigniewem DolewskimUsfugi PĄektowe w Budownictwie ,'PROJBUD' Społka Jawna 82-500 Kwidryn, termin wykonania
dokumerrtacji do 30 marca 20l1r. Termin rcalizacji zadarua nastąpi do 30 czerwca2oll r.

II. w dziale 600 ,,Transport i łączność"w rozdz':

1)60016,,Drogi publicme gminne'' na wydatki majątkowe - zadania inwestycyjnego pn.
''Wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniemuliczrym: skrzyżowan
dróg gminnych z drogąkrajowąnr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym (Sztum - ul. osińskiego _ ul. Mickiewicza _ ul. MĘńska _ Pl. Wolności- ul.
MĘńska - ul. JagieĘ) kwotę 68.900 ń. Zgodnie zzawartąumowąNr GK.342l33l2009/2010 z dniaZ8
stycznia 2010 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 22 płŻdziemika 2010 r. zfirmąPE_PoLSKA sp. z o.o. sp. k.
ul. Sobieskiego 25 82-300 Elbląg. Termin realizacji zadania nastąpi do 30 kwietniaŻD1l r.,
2) 60017 ,,Drogi wewnętrzne'' na wydatki majątkowe _ zadanie inwestycyjne pn. ,'I\{odernizacja drogi
transportu rolnego, w obrębach geoderyjnych Sztumska Wieśi Zajezierze, na działkach w 7116, 19,2a,
Ż4, |37 iŻ09lŻ" kwotę 3Ż3.394 zł. Zgodnie zzawlrąvrnowąNr GK-II-7040/Żlltll0 zdnia 28 grudnia
2010 r. z wykonawcą robót Społdzielnią Produkcyjno _ Usługową ,,Rodło'' w Kwidrynie. Termin
realizacji zadania do 30 czerw ca Ż01 1r.
III. w dziale 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa'' razdz.70005 ,,Gospodarka gruntami i nieruchomościami'' na
wydatki majątkowe - zadania inwestycyjnego pn. ,,Zakup nieruchomości gruntowych, budynków
iurządzeń" kwotę 16.885 zł na wykonanie podziału nieruchomościwydzielenia dróg na terenie gminy
Sztum (obręb Kępina ) w celu jej nabycia. Termin realizacji zadania do 30 czerwca2011 r.

[V. w dziale 7I0 ,,Działalnośćusfugowa" w rozdz.

l) 71004 ,,Plany zagospodarowania przestrzennego'' wydatki bieżące w tym:
GN.342l2l20l0 z dnia 30
Biuro Architelctoniczro-Urbanistyczre
'BĄektowo-Doradcze
,,PROJ_PLAN'' w Grudziądzu. Na opracowanie miany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole _ działka nr 25312. Termin realizacji

a) kwota 6.832 7} stanowi zabezpieczenie zapłaĘ z tytufu zavłartej umowy nr

marca 2010 r. zPanem Piechockim
zadaniado 30 kwietnia 2011 r.

b) kwota 5.9'18 zł stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytufu zawart€1umowy

nr GN.342l3l20l0 z dnia 30

marca 2010 r. zPanem Piechockim ,Brojektowo-Doradcze Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne
,,PROJ-PLAN'' w Grudziądzu. Na opracowanie miany Miejscowego Planu Zagospodarowania
uchwalonego uchwałą nr
Przestrzennego częściobszaru w obrębie Sztumskie Pole
xxVII/l82/2008 RM w Sztumie z dnia 30.08.2008 w częściobejmującej teren oznaczony symbolem
l9ll . l .KP w jednostce 05.UU.l 9. Termin realizacji zadania do 30 kwietrria Ż011 r',

c)

kwota 4.000 zł na zabeąieczenie zapłaĘ za przygotowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy w zrłiązku ze wszczęciem postępowania na wniosek w miesiącu grudniu 2010 t., zgodnie
zzawafią rrmową Nr GN.324l1l2010 zdnia 10.02.2010 r. zD. Załuskim Studio DZ w Gdansku.
Termin

rcalizĄi

zadania do 28 lutego 201 1 r.,

- wydatki bieżące _ kwota 43.530 ź zostanie przozrlarczona
geodez1jnych
podziałów
nieruchomości zleconych w2009 i2010 r. dotyczących
na sfinansowanie

2) 71013 ,,Prace geodezyjne i kartograficnle"

nieruchomości gruntowych:
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I

a) działki Nr 599/8, połoŻonej w Sznlmie ul.

b) działki Nr 569/t

i

56912, połoŹonej

WładysławalY- l.Ż07,80 zł

w Sztumie prry ul' JagiełĘ-4.806,80zł

c) działki Nr 573i2, położonej w Sztumie ul. Baczyńskiego * 3.989,40 zł ,
d) działki Nr 406/5, 408, 409,położonych w Sztumie ul.Reja-8.088,60 zł,
e) działki Nr 563, położonej w Sztumie ul. JagiełĘ _ 1.525,00 zł

f) działki Nr 582, połoŻonej w Sztumie ul. osińskiego _ l.5Ż5,00

g) działki Nr

1

8/1 7

i

1

zł

8/16' połozonych w Sztumie ul. Zeromskiego

h) działki Nr 83/4, położonej w Gościszewie_ l.525,00

ń

-

3'050,00 zł ,

,

i) działki Nr 613/l, położonej w Sztumie, Plac Wolności_ 5.624,20 zł,

j) działki Nr 3E6/7, położonej w Sztumie ul. Nowowiejskiego - 4.453,00 zł,
k) działki Nr 417l9, położonej w Sztumie ul. Reja - 6.209,80 zł,

l)działki Nr l38, połoŻonej wSztumie ul' Kwidzyńska _ l.525,00 zł. Przędłuitające się procedury
geodezyjne spowodowane są wieloma czynnikami

:

- udział innych organów w procesie podziałów geoderyjnych, jak i osób fizycznych czy prawnych,
- uzyskiwanie pozytywnej

podziałów,

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na dokonanie

- oczekiwanie na materiały wyjścioweczy teŻ na wprowadzenie operatu technicmego

ewidencji gruntów

do zasobu

- runiany decyzji co do przebiegu granic nieruchomości,
_

zawieszenia postępowań administracyjnych do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego
(śmierćstrony),

-

crynniki atmosferyczne (brak mozliwości wkopania bTńź okazarlia kamieni granicznych.

To wszystko powoduje, ze procedura podziafu nieruchomości trwa bardzo długo. W zwiryku
zpovłyższym, nie ma możliwościzakończenia ww' prac geodezyjnych do końca 2010 roku. Termin
realizacji zadaria do 30 czerwca2Dll r.
V. w dziale 750 ,,Administracja publicma'' w rozdz' 75023,,Urzędy gmin'' kwotę 196.206 ń ptzentacza się
zadanie inweĘcyjne pn. ,oTermomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie''' W dniu 28
kwietnia 20l0r. została podpisana umowa na wykonanie prac z ośmiomiesięczrrym terminem realizacji tj'
do dnia 28 grudnia 2010 r., zgodnie z Aneksem Nr l z dnia Ż7 grudnia 2010 r. przedfużono termin
realizacji zadania do 3l .03'20l l r. kwota do zapłaty wykonawcy 184.499'90 zł. Z prowadzoną inwesĘcją

związane są również nadzory autorski realizowany zgodnie z umową Nr RI 342l17l20Żl0 z dnia
t. z,/i€1ka Architekci'' Radosław Ziejka do zapłaty 5.709,60 zł inadzor inwestorski
realizowany zgodnie zumową Nr RI 34?.llllz02l0 zdnia 0ó'05.2010 r. z,,Marbud- Plus''
Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane Nadzory Projektowanie Marcin Baźmirowski do zapłaĘ 5.996 ń.
Termin realizacji zadaria do 30 czerwca 2011 r.
Ż5.05.2010

VI. w dziale 80l ,,oświata i wychowanie" rozdz'8010l ,,SzkoĘ podstawowe":
l) kwotę l7.20l zł ptzemacza się na wydatki bieżące pn. ,,Utwotzenie szkolnego placu zabavł w Szkole
Podstawowej wGościszewie". Zgodnie zumową dostawy Nr 1/2010 zdnia 27.l2.20l0r' zPanem
Tadeuszem Penkaląprowadzącym działalnośćgospodarczą pod nazwą
Tadeusz Penkala
'"BET-KAM''
z siedzibąprzy ul. Spacerowej 1 a w Redzie . Termin realizacji zadałrtia do 3l.05.20l l r.,

zł przeznacza się na zadanie inwestydne pn. ,,Poprawa efektywnościwykorzystania
energii w budynkach uĘtecmościpublicznej na terenie Gminy Saum _ termomodernizaeja Zespofu
Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie _ zadanie termomodemizacja Zespofu Szkoł
wCzerninie wtym: roboty budowlane 154.310 zł (w Ęm: ze środków własnych - 77.185 zł iz
dofinansowania zW _ 77.185 zŁ) , nadz& inwestorski 21.960 zł (środki własne), na sfinansowanie
zapłaty ostatniej raĘ za roboty budowlane w związku z niewykonaniem prac przez wykonawcę

2) kwotę 176.330
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w określonym terminie oraz śmierciąwłaścicielafirmy budowlanej. Termin realizacji zadania do
3l .03.201 I r.

VII. w dziale 85l ,,ochrona zdrowia'' rozdz.85l54 ,,Przeciwdziałanie alkoholiznowi'' na;

l)kwotę 13.590 zł (wydatek bieĄcy _ lołotę 7.400 zł izakupy inwestycyjne _ ó.190 ń) na zakupy
inwestyryjne ,,Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sźum'' tj. na dostawę i montaz
elementów placów zaba'w w Szfirmie ul. Wojciechowskiego, ul. Kopernika i w miejscowościach
Koniecwałd, Sztumskie Pole' Koślinka, Nowa Wieś, zgodnie z umowąNr GK - I|- 7050/l9/ll10 z dnia
14 grudnia 20l0 r. zfirmą,,BET-KAM'' Tadeusz Penkala z siedzibąprry ulicy Spacerowej la, 84-240
Reda. Termin realizacji zadania do 30 maja 2011 r.

2)kwotę 42.150 zł(wydatekbieżący_kwotę l1.900 złizakcupy inwestycyjne_30.250 zł)nazadaniepn;
,,Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerninie". Zgodnie z umową
dostawy Nr 1/20lO zdnia 27.12.Ż010r. zPanem Arturem Świecak prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą ZUH DREWPLAC Sc ul. Jagodowa 12, 43-360 Mesma. Termin realizacji
zadania do 31.05.201I r.

3)kwotę 30.013 zł (wydatek bieĄcy kwotę l.587 zł ina zakupy inwestycyjne _ kwotę 28.426 zł)_
zadanie pn; ,,Utworzenie szkolnego placu zabav,t przy Szkole Podstawowej w Gościszewie'' Zgodnie
zumową dostawy Nr ll20l0 zdnia Ż7.12.2010r. zPanem Tadeuszem Penkalą prowadzącym
działalnośćgospodarczą pod nazwą,,BET-KAM'' Tadeusz Penkala z siedzibą przy ul. Spacerowej l a
w Redzie. Termin rcalizacji zadania do 31.05.2011 r.,

YIII. w dziale 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska'' w rozdz.:
1)90019 ,,Wydatki ntiązane zgromadzeniem środków zopłat ikar za korzystanie ze środowiska''
wydatki bieĘce, w tym:
a)

Kwotę 5.2'1l

ń

na wykonanie badań geologicarych na terenie działki gminnej nr 243114 obręb

I Sztum położonej przy ul. Kochanowskiego w Sztumie o powierzchni 9 ha w zakresie

:

- wykonania odwiertów na głębokość4 mb w ilości 36 otworów,
-

wykonania dokumentacji w postaci ekspeĄzy stabilności i czystościgruntu pod kątem

wykorzystania tego terenu na cele inwestycyjne zvliązane z obsfugą rekreacyjno-turystyczną w
egzemplarzach +

l

3

egz. na nośniku elektronicznym.

Prace zostanąwykonane zgodnie zumowąNr oś-I-badania gruntu lll0 zdnia l8.11.2010 r.
oraz Aneksem nr Iz dnia 18 listopada 20l0r. zawat'tą zPrzedsiębiorstwem Wdrożeń
Technicznych ,,GEOTEST'' Sp. z o.o. z siedzibą 80-264 Gdansk ul. Grunwaldzka 13815

reprezentowarlym ptzez Panią Genowefę Szczepanską. Termin realizacji zaduńa 30 kwietnia

Ż0ll

r.,

ń na sporzryIzenie opinii, ekspeĄzy, poradnictwą konsultacji oraz wizji lokalnych
i przygotowanie wszelkich dokumentów niezĘdnych do zakoirczęnia sprawy i wydania óecyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do
otrzymania biogazu gnojowicy i wywaru pogorzelnianego jak również sieczki kukurydzianej

b)Kwotę 1.845

w

komorach fermentacyjnych i wykorzystania wytworzonego Ea^I

do napędu

generatorów

prądotwórczych i spalania w kotłowni w obrębie óziałki rlr I55l4 w miejscowości Czernin obręb
ewidencyjny Barlewice gmina Sztum. Prace zostanąwykonane zgodnie z umowąo dzieło NR oś_I.
opinia l20l0l11 z dnia22listopada 2010 r. z firmąACer mgr inż. Andrzejem Radosławem Reindlem
zam' ul. Mikołaja Kopernika 3,82-200 Stare Pole' Termin rea|izacji zadulia do 30 maja 201 l r',
2) 90095 ,,Pozostała działalność''wydatki majątkowe, w tym:

- zadarńa inwestycyjne pn.:
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a)

,,odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego'' kwotę 6.'100 ń, która stanowi
zabezpieczenie zapłaĘ zryfiłU zautartej umowy NR Rl.342l48l20l0 zdnia 09 listopada 2010 r
z Panem Tomaszem Mrówczyńskim zamieszkałym w Elblągu' Umowa dotyczy opracowania
dokumentacji pĄektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn' PĄekt docelowego odprowadzenia
wód opadowych retencjonowanych w zbiomiku zlokalizowanym na działce w ?79l15l obręb II m'
Sztum wykonywanym dla odwodnienia ul. Spokojnej oraz nowo wybudowanego Osiedla
Mieszkaniowego SM RENAWA. Termin realizacji zadania do 31 maja 2011 r.,

b) ,,Modemizacja budynku uŻytkowego Reja 1lb położonego przy plaży miejskiej w Sztumie'' kwotę
10.000 zł, kwota stanowi zabezpieczenie naleźnościza opracowanie dokumentacji projet1owej na

modernizację budynku Reja llb położonegoprzy plaży miejskiej w Sztumie' Wykonawcę
zamówieńa wyłoniono wpostfl)owaniu do 3.000 euro netto' umowa Nr N'342/56lŻ010 została
podpisana w dniu 2'1.12.2o1o z panem Piotrem Świrzyńskim . Wykonawca zobowiąpany będzie do
wykonania dokumentacji projektowej w terminie do 15 kwietnia 20ll r. i uryskania ostatecznego
pozwolenia na budowę wterminie do 15 czerwca}0ll r. Termin realizacji zadania do 30 czerwca
2011r.,

c) ,,opracowarrie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku użytkowego przy p|azy miejskiej

- kwota 13'500 zł stanowi zabezpieczenie należnościna opracowanie dokumentacji.
Wykonawcę zamówienia wyłoniono w postępowaniu do 3.000 euro netto, umowa Nr

w Sztumie''

RI'.342l55/2010 została podpisana w dniu 27.12.20lo z panem Piotrem Świrzyńskim. Wykonawca

zobowięany będzie do wykonania dokumentacji projektowej wterminie do 15 kwietnia 2011

i uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę w terminie do l5 czerwca2all r. Termin realizacji
zadania do 30 czerwca2011r.

- zakupy inwestycyjne pn.:

a),,Zakup wiat przystaŃowych'' - kwota 32'57Ż zł, która stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytufu
zawartej umowy NR GK-II-7050/30/l/l0 zdnia l0 grudnia 2010 t. z Panem Czesławem Raczko
,'Małe formy budowlane'' z siedzibą w Gdyni na dostawę i monta:ż wiaty przystankowej Ępu MB
99 w szfumie przy ul. Mickiewicza 50 (l5'372 zł), termin realizacji do 31 maja 20l l r. orźLz umowy
NR GK-705aB0l10 z dnia 3 grudnia 2010 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2010 r. zfirmą

,,Bn{'' Sp. z o.o. z siedzibą Aleksandrów Kujawski

reprezentowaną przez Pana Jana
Krzemińskiego oraz Pana Pawła Krzemińskiego na dostawę i montaŻ wiat prrystankowych
w miejscowoŚciach: Czemin, Szrum ul' Domańskiego, Gościszewo i Nowa Wieś(wiaty
przystankowe typu EoS _ cena brutto lszt. - 4.l75'0o zł x Ższt. = 8.350,00 ń iwiaĘ
przystankowe typu EoS-S _ cena brutto l st. _ 4.425,00 zł x 2 srt' = 8.850,00 zł), termin realizacji
do 30 kwietnia201l r.
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ZałącznkNr l do UchwĄ Nr III/8/I0
Rady Miejskiej w Saumie

zdn\a29 grudnia 2010 r.
Wykaz planowanych rvydatków budżetu gminyo które w 2010 r.

Lp. Dzial

Wyszczcgólnienie
) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem, przedmiarem robót
specyfrkacją techniczrrą zadania ,,Budowa wodociągu w Nowej Wsi"

Rolnictwo
i łowiectwo

Termin

Kwote

40.

realizacii

l3f 30.0ó.20l l

l) Drogi publiczne gminne
a)

z

2

Transport
i łąpzność

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrryżowań dróg gminnych

drogąkrajowąNr 55 w Sznrmie wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy

bezpieczenstwa w ruchu drogowym w mieściesztum (ul. osinskiego ul.
ul. Mhńską Plac Wolności, ul' MĘńską ul. JagiełĘ),
2)

Mickiewiczą
68.90(

a),Jv{odernizacja drogi trarrsportu ro|nego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś
iZajezierze, na działkach nr 71/6' 19,20'24,131 iŻ09/2
3

Gospodarka
mieszkaniowa
Działalność
usfugowa

323-394

zakup nieruchomości gruntowycĘ budynków iwządzeil'
lerenie gminy Sztum (Kępina).
a)

_

wydzielenie dróg na

6

1

30.06.201l

r

16.88i

l) Plany zagospodarowania przestrzennego
miejscowe plany zagospodarowaniaprzes*zennego częściobszaru w obrębie
Sztumskie Pole
a)

12.81(

30.04.2011

4.00( 28.02.201r

ł) Prace geodeeyjne i kartograficzne_ podziały geodezyjne oraz wmowięnie znaków
Tranicznych

publicma

Jrzędy gmin w tym:
r) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w SŻumię w tym: - roboĘ
rudowlarre -184.500 zł - nadzór autorski - 5.710 zł - ladzór inwestorski _ 5.996 zł

oświata

l) Szkoły podstawowe

i wychowanie

a)

Administracja

30.0ó_20!

l) Gospodarka guntami i nierucbomościami

r) opracowanie Froiektów decyzii o wmuokach zabudowy

5

30.04.2011

Drogi wewnętrzrre

l

30.0ó.20l
43.530

r

t96.206 30.06.201I

t7.20t 31.05.201I

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w GoŚciszewię

r) Poprawa efektylrłrościwykorzystania energii w budynkach użytecmościpublicmej
ra terenie Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkoł w Czeminię oraz

Przedszkola Nr l w Sztumie - zadanie termomodemizacja Zespołu Szkół w
w tym: roboty budowlane 154.369 zł,nadńr 2l'.960 zł,
7

Ochrona
zdrowia

8

r76.330 31.03.2011r

Przeciwdziałanie alkoho|izmowi
l) Doposażenie placów zabaw na terenię Miasta i Gminy Sztum

13,590

r) Utrłorzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie

42.150 31.05.2011r

:)

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

Czemińe

Utworzenie szliolnego placu zabaw w Szkolę Podstawowej w Gościszewie

30.0r

30-05.2011
31.05.2011r

l) Wydatki zvilęne z gromadzeniem środków z opłatikar zakorzystanie ze

środowiska
a) Wykonanie badań geologicznych na terenie działki gminnej nr 243114 obręb
I Szfum położonej prŻy rrl. Kochanowskiego w Szmmie o powierzchni 9 ha

opinii' ekspertyzy' poradnictwą konsultacji oraz wizji lokalnych
i przygotowanie wszelkich dokumentów niezĘdnych do zakończenia sprawy
i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegająpego na budowie instalacji do otrzymania biogazu gnojowicy i wywaru
pogorzelnianego jak rÓwnież sieczki kukurydzianej w komorach fermentaryjnych
i wykorzystarria wytworzon€go gazu do napędu generatorów prądotwórczych
i spalania w kotłowni w obrębie działki nr |55/4 w miejscowości Czemin obręb

5.271

30.04.2011
r

l.M5

30.05.201I r

6.70{

31.05.201 I
r.

b) Sporządzenie

ewidencyiny Barlewice
2) P ozo stała działalność

kosźorysowej dla zadania pn. Projekt
docelowego odprowadzenia wód opadowych retencjonowanych w zbiomiku
zlokalizowarrym na działce w 279/15I obręb II m. Szfum wykonywanym dla
a) opracowania dokumentacji projektowej oraz

Id:

IOKHF-GOZKZ-XSPGC-VFCNQ-YESIQ.

Podpisany
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Li{':
ołŁk8iak

I

odwodnienia ul. Spokojnej oraz nowo wybudowanego Osiedla Mieszkaniowego SM

RENAWA

pĄektowej na,,Modernizację budynku uzytkowego
Reia l1b położonegoprry plairy miejskiej w Szhrmię''
b) opracowanie dokumentacji
c) opracowarrie dokumentacji
plaźry miejskiej w Szhrmię

10.00(

30.06.201I

13,50{

30.06.201I

15.37i

3

pĄektowej na przebudowę budynku uzytkowego przy

d) dostawa i montaż wiaty przystankowej typu MB 99 w Szfumię przy ul'

Mickiewicza 50

przystankowych w miejscowościach: Czernin, Sxum ul.
Domańskieso. Gościszewo i Nowa Wieś.

ogólem rvydatki nicwygasające

IOKHF-GOZKZ-XSPGC-YFCNQ-YESIQ.

Podpisany

r

17.20(

r-

1.055.03!

:*lfl'

Id:

1.05.20t

30.04.201l

.') dostawa i montaż wiat

ffs:
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ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr IIV8/I0
Rady Miejskiej w Sz,tumie

z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plan finansowy wydatków budżetu gminy' które w 2010 r. nie wygasają z upĘwem roku
budżetowego.

Lp. Dz. Rozdz-

Plen

Treśó

z

teBoi

Wydatki

maiatkowe
010

)r0l 0

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sarritacyjna wsi
- wydatki majątkowe jednostek budżetorłych_
5050
l) Budowawodociągu wNowej Wsi

Razcm dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
2

600

i0016

Transpoń i łączność
Drogi publicane gminne
5050 - wydatki maj{kowe jednostek budżetowych *

40. 38

40. I 38

40. 38
40. 38

40. r 38

{0. 38

{0.138

58.900
68.900

58.900
68.900

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci drogowej wraz
z oświetleniemulicanym skrzyżowan dróg gminnych z drogąkrajowąNr 55 wraz
z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
(Sztum ul. osińskiego- ul. Mickiewicza -ul. Mł5/nska -Plac Wolności" - ul. M$ńska 58.900
- ul. Jagiełły)

60017

Drogi wewnętrzne_
t050 wydatki majątkowe jednostek budżetowych
l) modernizacja drogi transportu rolnego,
w obrębach geodezyjnych Sńumska Wieśi
Zajezierze, na działkach llł 71/6, 19' Ż0,24,

l37

i20912

Razem dz

6fi)- Transpoń

700

J

i lączność

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

t060 - wydatki na zakupy inwestyryjne
l ) zakup nieruchomości gruntowycb'
budyŃów i w ządznń (Kępina)

4

7t0

71004
71

013

1300

t300

Działalnośćusługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
_ zakup usług pozostałych

58.900

323.394

323.394

323.394

323.394

392.294

,92294

t6.885

16.885
16.885

16.885

Razem dz. 7ffi - Gospodarka mieszkaniowa

40.138

t6.885

ló'885

16.885

16.885

16.810
16.810
43.530
43.530

Prace geodezyjne i kartograficzne - zakup usług pozostabch

Razem dz. 7l0 - Działalnośćuslugowa
750
5
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin
t050 _ wydatki majątkowe jednostek budżetowych

ń0.340

196.206

t96.206

196.206
196.Ż06

w tym inwestycje:

l) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szhrmie

Razcm dz 750-- Administracja publiczna
6

196.206
196.206

r93.531
17.201

176.330

oświata i wychowanie

801
80101

tzl0

SzkoĘ podstawowe
I. Wydatki bieĄce w tym:
- zakup materiałów i

wyposażenia

17.20r

- wydatki majątkowe wtym:
t050 l) Poprawa efekt1v,,ności wykorzystarria energii w budynkach uzyteczności
1057 publicznej na terenie Gminy Szfum _ termomodemizacja Zespołu Szkrił
t059 w Czeminie oruzPrzpdszkolaNr I w Sztumie
- zadanie termomodemizacia Zęspołu Szkoł w Czeminie w tym: roboĘ budowlane

d:

196.206

196.2M

IOKHF-GOZKZ-XSPCC-VFCNQ-YESIQ.

Podpisany
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r76.330
21.960

21.960

71.185
71.185

77.185
77.175

ĄCy

olłksiak

176-330
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l

|'2|1'548 zł, nadzory 54'900 zł, dokumentacje i inne 109.92 l zł w tym:
wydatki bieżące - inskument elastyczrości 3'50l zł
Razem dz. 801 - oświata i rvychowanie
7

193.531

176.330

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące w tym:
t2t0 - zakup materiałów i wyposażenia

85.753
20.881
24.887

54.8ó6

t060 - wydatki na zakupy inwestycyjne
l) Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i gminy Sztrrm
2) Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czeminie
3) Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkolę Podstawowej w Gościszewie

54.86ó
5.190

54.866

]0.250

t8.426

r0.250
18.426

95.753

t4.866

Ochrona zdrowia

851
85 154

Razcm dz 851 - Ochrona zdrowia
8

)00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki nłięarrc z gromadzeniem środków z opłati kar za korzystanie ze

90019

środowiska
- wydatki bieĄce w tym:

1300 -zakup usfug

t390
90095

_

7.116
7.116

pozostĄch

5.27t

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1.845

6050 Pozosłała działalność
-

5.190

wydatki majątkowe w tym:

62.772
30.200

62.772
30.200

6.700
10.000

6.700

13.500

13.500

32.51Ż
15.372
17.200

32.5't2
15.372
17.200

69.888

62.772

inwestycje:

odwodnienie zjazduzul. Spokojnej wul. Kochanowskiego
lb położonegoprzy p|ńy miejskiej
w Sztumie
1)

2) modemizacja budynku uĄ'tkowego Reja l

3) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę bud1nku

prry plazy miejskiej w Sztumie

uĄtkowego

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne, w

Ęm:
l) zakup wiaty przystankowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 50

przystankowych w miejscowościach: Czemin, Szfum ul.
Domańskieso. Gościszewo i Nowa Wieś.
2) zakup wiat

Razem dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Razem wydatki niewygasaj ącc

10.000

1.055.035 v49.491

,ląo,
J.,-"

Id:
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