UCHWAŁA NR IV.12.2014
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst
Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2014 r. z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem
Nr 1
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2014 r. z upływem roku budżetowego,
określony w załączniku Nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.12.2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.
1.

2.

Dział
Transport
i łączność

Gospodarka
mieszkaniowa

Wyszczególnienie

Kwota

Drogi publiczne gminne w tym:
I. Wydatki bieżące w tym:
1) remont dróg gminnych z wykorzystaniem
płyt Yumbo na terenie Gminy Sztum, roboty
budowlane - 59.146 zł, inspektor nadzoru11.070 zł i roboty uzupełniające -53.800 zł,
2) wykonanie ewidencji dróg gminnych
w granicach administracyjnych Miasta i
Gminy Sztum
II. Wydatki majątkowe w tym:
1) modernizacja mostu w Koniecwałdzie,
roboty budowlane - 109.804 zł i inspektor
nadzoru – 3.948 zł,
2) modernizacja drogi na Osiedlu Na
Wzgórzu, roboty budowlane - 344.493 zł,
inspektor nadzoru - 4.000 zł i roboty
uzupełniając – 39.293 zł,
3) modernizacja ul. Reymonta w Czerninie,
roboty budowlane - 276.401 zł, inspektor
nadzoru - 12.300 zł i roboty uzupełniające18.405 zł,
4) mur oporowy przy ul. Słonecznej w
Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy
drodze gminnej – cz. ul. Słonecznej,
roboty budowlane - 98.423 zł i inspektor
nadzoru - 1.476 zł,
Pozostała działalność w tym:
I. Wydatki majątkowe:
1) budowa parkingu na działce nr 215/6 obr.
Koniecwałdm.in.
dokumentacja
projektowa,
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
I. Wydatki bieżące:
1) opracowanie dokumentacji projektowej
na remont zabudowanego punktu gromadzenia

1.057.036
148.493
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Termin
realizacji
-----

124.016 28.02.2015 r.

24.477 28.02.2015 r.
908.543
---

113.752 31.03.2015 r.

387.786 31.05.2015 r.

307.106 31.03.2015 r.
.

99.899 31.03.2015 r.
22.140

---

22.140 30.06.2015 r.
5.166
--5.166
---
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3.

4.

odpadów (nieczystości stałych) usytuowanego
na działce nr 653/2 obr. II m. Sztum,
2)opracowanie
dokumentacji
projektowej
na
remont
zabudowanego
punktu
gromadzenia
odpadów
(nieczystości
stałych) usytuowanego na działce nr 546/6
i 549/2 obr. II m. Sztum
1) Plany zagospodarowania przestrzennego w tym
I. Wydatki bieżące w tym:
1) opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego,
dla
Farmy Wiatrowej w Szpitalnej Wsi,
2) opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego
w Sztumskim Polu,
3) opracowanie jednolitego tekstu wraz z
załącznikiem graficznym miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
cz. obszaru w Obr. II miasta Sztum
4) opracowanie jednolitego tekstu wraz z
Działalność
załącznikiem graficznym miejscowego
usługowa
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Centrum Miasta Sztum,
5) opracowanie projektu zmiany studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sztum
2) Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:
I. Wydatki bieżące
1) podziały geodezyjne,
3) Pozostała działalność w tym:
I. Wydatki bieżące
1) opracowanie
Programu
opieki
nad
zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata
2014-2017
1) Urzędy gmin w tym:
Administracja
I. Wydatki majątkowe
publiczna
1) wykonanie elektronicznego systemu do
głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego
2) Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
I. Wydatki bieżące w tym:
1) wykonanie filmu autorskiego o Mieście
i Gminie Sztum
2) wykonanie materiałów promocyjnych w
ramach projektu pn. „Turystyczny Sztum
na Szlaku Zamków Gotyckich”
II. Wydatki majątkowe
1) wykonanie namiotu promocyjnego
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2.583 30.06.2015 r.

2.583 30.06.2015 r.
46.544
---

17.639 30.06.2015 r

11.439 30.06.2015 r.

3.075 30.06.2015 r.

5.535 30.06.2015 r.

8.856 30.06.2015 r.
24.186
--24.186 30.06.2015 r.
8.720
---

8.720 30.06.2015 r.
5.000
---

5.000 30.06.2015 r.
21.179
--17.260

---

.
2.000 30.06.2015 r

15.260 31.03.2015 r
3.919 31.03.2015 r.
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5.

6.

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

Pozostała działalność w tym:
I. Wydatki majątkowe
1) modernizacja systemu odprowadzania wód
deszczowych ze starego obszaru targowiska
miejskiego w Sztumie, roboty budowlane 99.710 zł i inspektor nadzoru - 1.230 zł,
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym
I. Wydatki bieżące
1) opracowanie
aktualizacji
Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Sztum
Ogółem wydatki niewygasające
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100.940

---

100.940 31.03.2015 r.
11.243
--11.243 30.06.2015 r.
1.302.154
---
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.12.2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Lp.

Dz. Rozdz.

§

Treść

Plan

z tego:
Wydatki
majątkowe

1

600

Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
I. Wydatki bieżące
4270
- zakup usług remontowych
4300
- zakup usług pozostałych
II. Wydatki majątkowe:
6050
- wydatki inwestycyjne w tym:
1) Modernizacja mostu w Koniecwałdzie,
2) Modernizacja drogi na Osiedlu Na Wzgórzu,
3) Modernizacja ul. Reymonta w Czerninie,
4) Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie
oraz utwardzenie poboczy przy drodze
gminnej- część ul. Słonecznej,
Pozostała działalność
I. Wydatki majątkowe:
6050
- wydatki inwestycyjne w tym:
1) Budowa parkingu na działce nr 215/6 obręb
Koniecwałd - m.in. dokumentacja projektowa
Razem dz. 600 – Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
I. Wydatki bieżące
4270 - zakup usług remontowych
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
I. Wydatki bieżące
4300 - zakup usług pozostałych
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne –
I. Wydatki bieżące
4300 - zakup usług pozostałych
71095
Pozostała działalność
4170 - wynagrodzenia bezosobowe
60095

2

3

700

710
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1.057.036
148.493
124.016
24.477
908.543
908.543
113.752
387.786
307.106

908.543
908.543
908.543
113.752
387.786
307.106

99.899

99.899

22.140
22.140
22.140

22.140
22.140
22.140

22.140
1.079.176

22.140
930.683

5.166
5.166
5.166
5.166

---

46.544
46.544
46.544
24.186
24.186
24.186
8.720
8.720

---

--

-----
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4

5

6

Razem dz. 710 – Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin
I. Wydatki majątkowe:
6060
- wydatki inwestycyjne
1) Wykonanie elektronicznego systemu
do głosowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
I. Wydatki bieżące
4300
- zakup usług pozostałych
Projekt pn. „Turystyczny Sztum na Szlaku
Zamków Gotyckich” w tym:
4307
- zakup usług pozostałych
4309
- zakup usług pozostałych
II. Wydatki majątkowe:
6050
- wydatki inwestycyjne w tym:
1) Wykonanie namiotu promocyjnego
Razem dz. 750 – Administracja publiczna
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Pozostała działalność
I. Wydatki majątkowe
6050
– wydatki inwestycyjne w tym:
1) Modernizacja systemu odprowadzania wód
deszczowych ze starego obszaru targowiska
miejskiego w Sztumie
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
I. Wydatki bieżące
4170 - wynagrodzenia bezosobowe
Razem dz.926- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogółem wydatki niewygasające
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79.450

--

5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

5.000
21.179
17.260
2.000

5.000
----

15.260
9.925
5.335
3.919
3.919
3.919
26.179

---3.919
3.919
3.919
8.919

100.940
100.940
100.940

100.940
100.940
100.940

100.940
100.940

100.940
100.940

11.243
11.243
11.243
11.243

-----

1.302.154

1.040.542
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 885) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załączonym wykazem:
I. w dziale 600 „Transport i łączność” :
1. rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w tym:
1.1. wydatki bieżące na kwotę 148.493 zł z tego:
a) kwotę 59.146 zł na remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum–
pozostała należność, zgodnie z umową GKVIII.272.7.2014 z dnia 08.05.2014 r. z firmą Tereny Zielone
Marianna Kędziora i Marek Kędziora Spółka Jawna Mareza Kwidzyn. Termin realizacji zadania do 28.02.2015
r.
b) kwotę 11.070 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji remontu dróg gminnych
z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum, zgodnie z umową GKVIII.271.7.1.2014 z dnia
09.05.2014 r. z Jerzym Cieszko prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane
Budownictwo Ogólne i Lądowe, Malbork. Termin realizacji zadania do 28.02.2015 r.
c) kwotę 53.800 zł na remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt typu Yumbo na terenie Gminy Sztum
o dodatkowe uzupełnienie poprzez wypełnienie powierzchni około 4900 m2 między jezdnymi pasami z płyt
Yumbo – pozostała należność, zgodnie z umową GKVIII.272.7.1.2014 z dnia 22.10.2014 r. z firmą Tereny
Zielone
Marianna
Kędziora
i Marek
Kędziora
Spółka
Jawna
Mareza
- Kwidzyn. Termin realizacji zadania do 28.02.2015 r.
d) kwotę 24.477 zł na wykonanie prac polegających na wykonaniu ewidencji dróg gminnych w granicach
administracyjnych Miasta i Gminy Sztum w ilości 76 km, zgodnie z umową GKVIII.11.2014
z dnia 20.10.2014 r. z Maciejem Marczuk prowadzącym działalność gospodarczą pn. Sigma Projekt - Maciej
Marczuk - Warszawa. Termin realizacji zadania do 28.02.2015 r.
1.2 . wydatki majątkowe na kwotę 908.543 zł –zadanie pn.:
a) „Modernizacja mostu w Koniecwałdzie” – na kwotę 113.752 zł, w tym:
- kwotę 109.804 zł za roboty budowlane – pozostała należność, zgodnie z umową RI.272.12.2014 z dnia
21.07.2014 r. z firmą TOSIA Sp. z o.o. - Dzierzgoń. Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
- kwotę 3.948 zł za nadzór inwestorski – pozostała należność, zgodnie z umową RI.VI.272.1.12.1.2014
z dnia 21.07.2014 r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów
Drogowych Patryk Schultz - Grudziądz. Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
b) „Modernizacja drogi na Osiedlu Na Wzgórzu” – na kwotę 387.786 zł w tym:
- kwotę 344.493 zł za roboty budowlane, zgodnie z umową GKVIII.272.12.2014 z dnia 20.10.2014 r.
z firmą TOSIA Sp. z o.o. - Dzierzgoń. Termin realizacji zadania do 31.05.2015 r.
- kwotę 4.000 zł za nadzór inwestorski, zgodnie z umową GKVIII.272.12.1.2014 z dnia 22.10.2014 r.
z Jerzym Cieszko prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne
i Lądowe - Malbork. Termin realizacji zadania do 31.05.2015 r.
- kwotę 39.293 zł na roboty uzupełniające zgodnie z umową Nr GK VIII.272.12.3.2014 z firmą TOSIA Sp.
z o.o. - Dzierzgoń. Termin realizacji zadania do 31.05.2015 r.
c) „Modernizacja ul. Reymonta w Czerninie” – na kwotę 307.106 zł w tym:
- kwotę 276.401 zł za roboty budowlane – pozostała należność, zgodnie z umową GKVIII.272.9.2014 z dnia
16.07.2014 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „TUGA” Sp. z o.o. - Nowy Dwór
Gdański. Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
- kwotę 12.300 zł za nadzór inwestorski, zgodnie z umową GKVIII.271.9.1.2014 z dnia 21.07.2014 r.
z Tomaszem Hrynkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe „MARKUB” - Dzierzgoń. Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
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- kwotę 18.405 zł na roboty uzupełniające na zadaniu „Modernizacja ul. Reymonta w miejscowości
Czernin”, zgodnie z umową GKVIII.272.9.1.2014 z dnia 22.12.2014 r. zawartą z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym „TUGA” Sp. z o.o. - Nowy Dwór Gdański.
Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
d) „Mur oporowy przy ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część
ulicy Słonecznej” – na kwotę 99.899 zł, w tym:
- kwotę 98.423 zł za roboty budowlane, zgodnie z umową RI.VI.272.3.3.1.2014 z dnia 06.11.2014 r. z firmą
EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i drogowych Sp. z o.o. - Grudziądz. Termin realizacji zadania
do 31.03.2015 r.
- kwotę 1.476 zł za nadzór inwestorski – pozostała należność, zgodnie z umową RI.VI.272.1.6.2.2014 z dnia
07.11.2014 r. z Patrykiem Schultz prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Drogowych
Patryk Schultz - Grudziądz. Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
2. rozdz. 60095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa parkingu na działce nr
215/6 obr. Koniecwałd – m.in. dokumentacja projektowa” – na kwotę 22.140 zł, zgodnie z umową
Nr RI.IV.272.1.14.1/2014 z dnia 22.12.2014 r. zawartą z Biurem Projektów Drogowych Patryka Schultza –
Grudziądz na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania do 30.06.2015 r.
II. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki bieżące w tym:
1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zabudowanego punktu gromadzenia odpadów
nieczystości stałych) usytuowanego na działce nr 653/2 obr. II m. Sztum” na kwotę 2.583 zł. Zgodnie
z umową nr GN.IV.6845.35.2014 z 11.06.2014r. Aneks nr 1/2014 z dnia 15.09.2014 oraz Aneks nr 2/2014
z dnia 07.11.2014 z Tomaszem Kulik prowadzącym działalność gospodarczą pn. ARQITEKA Biuro Projektowe
- Malbork.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zabudowanego punktu gromadzenia odpadów
(nieczystości stałych) usytuowanego na działkach nr 546/6 i 549/2 obr. II m. Sztum” na kwotę 2.583 zł.
Zgodnie z umową nr GN.IV.6845.36.2014 z 11.06.2014r. Aneks nr 1/2014 z dnia 15.09.2014 oraz Aneks nr
2/2014
z dnia
07.11.2014
z
Tomaszem
Kulik
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pn. ARQITEKA Biuro Projektowe - Malbork.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
III. w dziale 710 „Działalność usługowa” :
1) w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - wydatki bieżące w tym:
a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „lokalizacji Farmy Wiatrowej
w Szpitalnej Wsi obręb Barlewice” (faza III i IV) na kwotę 17.639 zł. Zgodnie z umową nr N.342.1.2013
z 16.01.2013r. z Arturem Składanek prowadzącym działalność pn. Biuro Urbanistyczne Artur Składanek Grudziądz.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
b) opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
w obrębie Sztumskie Pole, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/182/08 RM w Sztumie z dnia 30.08.2008r.
zmienionego Uchwałą Nr X/74/2011 RM w Sztumie z dnia 30.08.2011r. oraz Uchwałą Nr X/75/2011 RM
w Sztumie z dnia 30.08.2011r. na kwotę 11.439 zł. Zgodnie z umową GN.VII.272.10. 2014 z dnia 27.11.2014r.
z Jakubem Sieniawskim
prowadzącym działalność gospodarczą pn. Pracownia Architektury
STUDIOPROJEKT z siedzibą - Gdańsk.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
c) opracowanie jednolitego tekstu wraz z jednolitym załącznikiem graficznym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum, uchwalonego Uchwałą Nr
VII/36/2007 RM w Sztumie z dnia 31.03.2007r. zmienionego Uchwałą Nr XLI/407/2014 RM w Sztumie z dnia
30.05.2014r. na kwotę 3.075 zł. Zgodnie z umową GN.VII.272.12.2014 z dnia 27.11.2014r. z Arturem
Składanek prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Urbanistyczne Artur Składanek - Grudziądz.
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Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
d) opracowanie jednolitego tekstu wraz z jednolitym załącznikiem graficznym miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum Miasta Sztum”, uchwalonego Uchwałą
Nr XVII/117/07 RM w Sztumie z dnia 20.12.2007r. zmienionego Uchwałą Nr XXVI/249/2012 RM w Sztumie
z dnia 29.12.2012r. na kwotę 5.535 zł. Zgodnie z umową GN.VII.272.13.2014 z dnia 27.11.2014r. z Arturem
Składanek prowadzącym działalność pn. Biuro Urbanistyczne Artur Składanek - Grudziądz.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
e) opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Sztum na kwotę 8.856 zł. Zgodnie z umową GN.VII.272.17.2014 z dnia 11.12.2014r.
z Arturem Składanek prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Urbanistyczne Artur Składanek Grudziądz.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
2) w rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” - wydatki bieżące w tym:
a) podział nieruchomości nr 124 położonej w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sztum na kwotę 1.575 zł.
Zgodnie ze zleceniem GN.III. 6831.34.1.2014 z 30.06.2014. Termin realizacji do 30 czerwca 2015r.
b) łączenie działek od numeru 284/2 do 284/9 położonych w obrębie geodezyjnym 1 miasta Sztum na kwotę
1.673 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.53.1.2014 z 14.10.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
c) podział nieruchomości nr 192/1 położonej w obrębie geodezyjnym 1 miasta Sztum na kwotę 2.497 zł.
Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.54.1.2014 z 21.10.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
d) podział nieruchomości nr 573/3 położonej w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sztum na kwotę 1.575 zł.
Zgodnie ze zleceniem GN.III. 6831.57.1.2014 z 07.11.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
e) podział nieruchomości nr 232,231/1,239 i 234 położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd na kwotę
6.913 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.58.1.2014 z 07.11.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
f) rozgraniczenie nieruchomości nr 108 z nieruchomościami sąsiednimi położonymi w obrębie geodezyjnym
Koniecwałd na kwotę 2.178 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.59.1.2014 z 05.11.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
g) podział nieruchomości o numerze 81 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś. na kwotę 1.882
zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.60.1.2014 z 06.11.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
h) podział nieruchomości o numerach 212/4,202 i 203 położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd na
kwotę 4.724 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.63.1.2014 z 03.12.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
i) wznowienie znaków granicznych nieruchomości nr 217/3 położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice na
kwotę 1.169 zł. Zgodnie ze zleceniem GN.III.6831.64.1.2014 z 03.11.2014 r.
Termin realizacji do 30 czerwca 2015 r.
3) w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” - wydatki bieżące - kwota 8.720 zł stanowi „Opracowanie
Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2017” zgodnie z umową nr GN.VII.
272.6.2014 z dnia 18.08.2014 r. (wraz z aneksem nr 1) z Anitą Jaśkiewicz – Sojak - Gdańsk. Termin realizacji
do 30 czerwca 2015 r.
IV. w dziale 750 „Administracja publiczna”:
1) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” wydatek majątkowy na zadanie pn. „Wykonanie elektronicznego systemu
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do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego” na kwotę 5.000 zł. Zgodnie z umową nr ORVI.
133.11.1.2014 z dnia 26.11.2014 r. z firmą Trol InterMedia Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wronkach.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
2) w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w tym:
a) wykonanie filmu autorskiego o Mieście i Gminie Sztum na kwotę 2.000 zł. Zgodnie z umową nr
PPIV.0541.11.2014 z dnia 06.06.2014r. z Maciejem Uchmańskim FILMUM.
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2015 r.
b) wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków
Gotyckich” z PROW na lata 2007-2013 w tym:
- kwotę 11.754 zł zgodnie z umową nr PPIV.042.39.2.1.2014 z dnia 08.12.2014r. zawartą z Wydawnictwem
„Bernardinum” sp. z o.o. z siedzibą - Pelplin. Termin realizacji zadania do 31 marca 2015 r.
- kwotę 3.506 zł zgodnie z umową nr PPIV.042.39.2.2.2014 z dnia 08.12.2014r. zawartą z Zakładem
Poligraficznym NORMEX Iwona Morawczyńska z siedzibą - Gdańsk.
Termin realizacji zadania do 31 marca 2015 r.
c) wydatki majątkowe – zadanie pn.: „Wykonanie namiotu promocyjnego” – na kwotę 3.919 zł. Zgodnie
z umową nr PPIV.056.10.2014 podpisaną w dniu 16.12.2014r. z firmą Mitko Sp. z o.o. z Wodzisławia
Śląskiego.
Termin realizacji zadania do 31 marca 2015 r.
VII. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
wydatki majątkowe - zadanie pn. „Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych ze starego obszaru
targowiska miejskiego w Sztumie” - kwotę 100.940 zł, w tym:
- kwotę 99.710 zł za roboty budowlane, zgodnie z umową RI.VI.272.3.2.1.2014 z dnia 14.11.2014 r.
Aneksem Nr 1 z 08.12.2014 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Budownictwa „ALFA” Sp. z o.o. Kwidzyn.
Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
- kwotę 1.230 zł za nadzór inwestorski, zgodnie z umową RI.VI.272.1.13.2.2014 z dnia 14.11.2014 r.
z Adamem Papaj prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowo-Inwestycyjne „Hydro-Term” Malbork.
Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r.
VIII. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami” – wydatki bieżące na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy
Sztum
(GEZ
MiG
Sztum)
kwotę
11.243
zł.
Zgodnie
z umową
o dzieło
nr GN.VII.272.11.2014 z 21.11.2014 r. z Anitą Jaśkiewicz – Sojak - Gdańsk. Termin realizacji zadania do
30 czerwca 2015 r.
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